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(గపంచ సాహిత్య క్షేతంలో చి తకవిత్వం ఒక విశిష్టమైన (వృక్రియ, ఈ 

పష్మకీయ అభివృద్ధి చెందిన అన్ని భాషల్లోను ఉన్నట్లున్నది. 'తేలుగులో చి తకవిత్వం 

నానావిధాలు. ఈ (వృకియ మనకు సంస్కకం నుండి వారసక్వ౦గా వచ్చింది. 

డావికి తెలుగు కవులు వన్నెలు చిన్నెలు డిద్ది సంస్కృతంలో కంపే ఎక్కువ 

చమత్కారాలు (క్షదర్శించినారు. పాచీనయుగం నుండియే తేలుగులో చి తకవిత్వం 
అభివృద్ధి పొందుతున్న డి. ఇటీవల దానిపై అభిమానం తగ్గినా ఈ శతాబ్దం మధ్యభాగం 

దాకౌ తెలుగు చి(కకవిత్వం తీరు పోకడలు పోయి కవి పండితులక్కు సారస్వత 

పోషకులకు, రసికులకు వినోద విజ్ఞానాలు సంచినది. ఆశ్చర్యానందాలు ఆమెతకిచ్చి 

నది, 

తెలుగులోని ఈ (వ్మక్రియ గురించి శ్రీగాదె ధర్మేశ్వరరాపు గారు కొూదక్షమ 
మైన వరి శమచేసి గొప్ప సిద్ధాంత (గంథం రచించినాము, తెలుగులో చితకవిత్వం 

ఆరంభవికాసముల గూర్చి సమ్మగంగా నరిశీలించటమే కాక సంస్క్భృతాది భారతీయ 

భాషల్లోను విదేశీయ భాషల్లోను చి తకవికకం ఏ తీరుగా ఉన్నదో స్థాలీ పులాకంగా 

(వదిర్మించినారు. శ్రీధర్మేశ్వరరావుగారి (గంథం వారీ గాఢ పరిశ్రమకు సవిమర్శక 
విశ్లేషణకు చక్కని నిదర్శనం ఈ నాడు అంకగా పట్టించుకొనని తెలుగులోని ఒకా 

నొక (వృక్రియ గురించి ఎంకో (శ్రమించి సాధికారమైన ఈ (గంథం వెలువరించి 

నందుకు భర్మేశ్వరరావుగారిని అభినందిస్తున్నాను. 

ఈ సిద్ధాంత (గంథం ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయంలో పిహెచ్.డి, ఉపాధి 

కోనం నా పర్యవేక్షణలో సిద్ధమైనందున నాకు మరింత సంతోషదాయక మైనది. 
ఈ కాఆంలో (గంథరచనంకం'టె దానిని (వక్షటించడం చాలా కష్టమయినవని, అందు 

లోను ఆనేక బంధ కవిత్వపు చితాలతో అచ్చుకానటం ఛాలా న్యయ (పయాసలకో 

కూడినవని. ఇంత గొప్ప కార్యావ్ని సాధించిన |శ్రీధర్మేశ్వరరావుగారి కృషిని 

సాహిత్య (దతులు ఆదరిస్తారని నమ్ముతున్నాను, పరాక్సరుడు ధ'ర్మేశ్వరరా వకు 

ఇతోధిక * క్షి యుక్తులు ధీర్హాయరారోగ్య భాగ్యములు (పసాదించవలెనని కోరు 
తున్నాను, 

న, రామరాజు 
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ఈ వరిశోధన (గంథంలో 5 (తకరణాలున్న ఏ. 

1 చితకవిత్వ న్వరూజ స్వభావాదులు. 

2 శబది(తములు. 
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3. ఆకార నియమ చిితము. 

4. చ్యూతగూఢ చిత్రములు. 

వ్, ఇతర చిత్రములు. 

అనుబంధంచటో సంస్కృ... హిందీ. ఈమిళ_ ఆం గ్రభాషల్లో వండి తెళ౬గులో 

బేని బంధాలను గురించిన (వస్తావన. 

పై 5 [పకరణాల్లో తెలుగులోవున్న చితకవిత్వాన్ని గురించి పరిశోధక 
పండితుడు కూలంకషంగా చర్చించాడు. ఈ కవితా శాఖను గురించి సమస్త విష 

యాల్ని ఒకచోట కుప్పగా పోసిన గంథమిదే, దీని కోసం (గంధక_ర్త అనేకగందా 
అను అవలోకనంచేసి అనేక భాషల్లోని చి తకవితా విషయాలుకూడాసమీకరించటం భో 

ఈ (గంథం ఉద్లి ంథ మౌతున్నది. 

ఈ పండితుడెంత (శమించిందీ చూడాలంకే ఈ (గంథమంతా చూడాల్సిందే. 

మచ్చుకొకటి రెండుదాహరణలు. 
34వ పుటలో అభిననవమయూరి నూరిచే (వాయబడిన కాకతీయుల వర్షమాన 

పురశాసనాన్ను దాహరించటం ఆ శాసనకాలం 13వ శకం (కీ.శ, 1245) (గంథ 

కర్త కావ్య వవ చంనుండేకాక శాసనాలుకూడా చూచాడనట్లానికిది వుదాహరణ 
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మరొక వుదాహరణ ద్వితీయ పకరణం. ఈ (వకరణంలో ఇందులో రశబ్ద 

చితాలను (వస్తావించి వాటిక నేకోదాహరణ లివ్వటం చూస్తే ఈ వరిళోధనలోని పరి 
కాహ౦ తెలుస్తుంది, 

95వ పృటలో పద్య(భమకాన్ని బట్టి చూస్తే...పూర్వ కాలంలో పీధిబళ్ళల్లో 

పద్యాలు...ఎక్కాలు మొదలైనవి |కిందినుండి మైకి షైనుంకి [కిందికీ అవచెస్పు 

కొనే పద్ధతి వుండేది. ఇదంతా ఈ చితకవితా (తభావమేమో ననిపిస్తుంది. 

ఈ కవితాశాఖ ఎప్పటినుండి (పారంభ మైనదీ...దావి వికానదళ_అంళకే పరి 

శద్రాను (కమమంకా..[పధమ (వకరణంలో వ్వ ఆధ్యాయంలో (వస్తావిక మైనది. 

(వథమాధ్యాయమంతా చికకవితా స్వరూస స్వభావ నిరూపణ. దానీ లక్షణా 

లన్ని టినీ 3వ పుటలో |కోడీకరించాడు (గంథకర్హ, చిత్రకవితా నా ఏసార్థక్య ఏచార 
అలో వెడిక వాజ్మాయలో నుండి చితళ బాన్ను దాహరించి. ఏ యేఘట్టాలో ఏయేఆఅరాలో 

అ ద టగా ధగ 

ఆని (తయోగింవబడిందో చూపటం చాలా ఆశ్చర్యంగా వుంది. అదంతా చిత కావ్య 

కొతుకంలోనిదని ఏవరణ మున్నా చితళబ్ద నిర్వచనానికి దానినుదాహారించటం వరి 

శోధన (గ ధ నిర్మాణ పథకం బాగుందనటాని కుపకరించేదవి చివరలో ఆమా 

అర్జాిను చి తకవికకు అన్వయించబ క చితకవితా నామసార్థక్యాన్ని చక్కగా 

నిరూపించారు. 

ఇతరకళల్లో ఈ చి తకవితా స్వరూసం ఏతా వుంటుందో అదేస్టలంలో 

(8,9,10,11 పుటలు) వున్నది. చి తంలో రూపము ఏక దేశం చూశబడటమన్న 

9వ పుటలో అంశం సరికాదు. ఆధునిక కళలో దాని స్వరూపం అనేకరకాలుగా 

చూసబడ్డ విషయం చూస్తే ఈ వాక్యం సరికాదని తెలుస్తుంది అలాగే 11వ పుటలో 

యంత్రాలు ఆకార చికకవితా రూపాలనటమూ సరికాదు. యంత విషయం వేరు 
కనక, 

ఈ కఏతా శాఖ అవనరమా? గావి కొచిక్యమెమిటి? అన్న వశ్నకు 

నమాధానంగా 14వ పుటలో 4 కారణాలు చూవబడ్డవి ఇంకా ఇకర(తా కొన్ని 

కారణాలు చెప్ప బడ్డఏ. వాటిని దట్టి చూస్తే రసవత్కావ్యు కవులు కొందరు ఈ 

చితక ఏత్వాన్ని తమ కావ్యాల్లో ఎందుకు (సవేశ పెట్టిం క తెలుస్తుంది. అంపే 

బొాచిత్యదృష్టి కలిగిన కావ్యాల్లో కూడా దీనికి (వవేశముంది. అత్మిపాచీన కాఆంలో 
ఎక్కడో వళచోట ఈ కవితా శాఖను (పారంభించిన మహాకవి బాచిత్థ దృష్టితోనే 
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(వాస్తే-తర్వాతవారు రానురాను ఇదొక కావ్య_కవితా భేదంగా చేసుకున్నారనటానికి 

సాక్యం నన్నె చోడాడులు చూపిన చితకవిత్వం ముదాఅంకార దృష్టికో చూడవచ్చు, 

చి తకవిత_నందర్భ (క్రమోజనాలు (P 28) ఈ బాచిత్యానికి సంబంధించినవే. 

కాని కావ్యమంతా ఆదే అయితే? ఇవి రానురాను వచ్చిన మార్చు. 

ఈ బంధకవిత్వంలో కవులు పాఠకలోకాన్ని కికురించిన ఘట్టాఅనేకం. 

ఈ చమక్కారానికు కాహరణగా 115 పుటకఈ చ్మకబంధ విషయం చూడవచ్చు. ఇటీ 

వల ఆచార్య కొర్లపాటి (శ్రీ రామమూర్తిగారు కూడా తమ కుమార సంభవం నన్నె 

చోడుని అన్న దానిలోనూ ఇలాంటి విచిితాంశం చూపించారు. ఇదొక సంపదాయ 

మన్నట్లున్నది చూస్తే, వంచనకూడా కే నన్నట్లుంది. 

117 వ పుటలో ఈ బంధాల పట్టిక వుంది. వాటన్నిటికీ ఉదాహరణలు 

చూనటం._బొమ్మలకోనహా చాలా సమ్మగంగా వుంది. ఇందుకే ఈ విషయ విన్యాసం 

150 పృటలదా? వ్యాప్తం కావటం నంభవించింది, 

ఇందులో 157 వ పృటలో సద్మబంధ విషయం చూడదగిందిగా వుంది. చతుర్షళ... 

ద్వాదళ_.షోడళ_ద్వా(తింశద్దళ సద్మాలున్నాయి. ఇది చాలా లోతుగా విచారించాల్సిన 
విషయంగా కన్చిస్తున్నది. ఎందుకంటే ఉపాసనా విషయాలైన యర్మితాలు చిత 

కపితా సంబంధంగా 10 వ పుటలో సూచింపబడ్లది. 

యం తముల తం(తముండును కావున అది ఆకార (బంధ చిత్రము 

నలె నుండునుగవాొ అన్నసూచన వాక్యాముంది. కాని దాని సంపూర్ణ వివరోణంలేదు, 

ఆ మాటలు చితకావ్య కెతుకం లోనివిగా ఈ (గంథకర్త వుదాహరించాడు ఆ 

(గంథం నేను చూడనందువల్ల దాని ఏవరణ మేమిటోచెన్చ లేనుగాని ఈ వద్మ 

బంధంచూస్తే యోగ శాస్త్రం చెప్పే చకాలనే కవులిలా మార్చుకున్నారా? డీనికవి 

ఆధారమా?._అన్న సందేహం కలుగుతున్నది. మూలాధారాది చకాల్లో దళాలు 

కూడా. వీజాక్షర సహితాలే, కనుక ఈ మాతృకా సహిత చకతంత మాధారంగా 

ఎవడో వక మహా దార్శనికుడు ఈ శాఖకు మార్గదర్శకుడా? పైగా ఈ బంధాలు 

ఏ)మాంగళిక 2) ఆయుధ 3 (పకీర్ణ భే దాల్లో వున్నవి. (చూ వు. 117) 
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1. వీడాక్షర స్వరూపం 2. సుదర్శనాదులు 3. పుష్పృమాలికా.ఛ్మత 

చామరాదులు. వీటన్నిటివెనుక ఒక చార్మికక._కాత్త్విక..సంస్కృృత నేపధ్యమున్నట్లు 

దర్శించవచ్చు. ఆ వరిణామాన్ని చూడాలి, 

ఈ నేపధ్యాన్ని వేరుగా చెప్పిచూడాలి. ఎందుకంటే ముగ్గులు_ఆధునిక కళ 
అంతా తంతాధారితంగా చూస్తున్నాం కనుక్క ఈ బంధాలనూ చూడవచ్చు. ఇది వేరే 

విద్య. 

కొన్నిటికి [గంథకర్త కవాహరణలు దొరకలేదు. తానే ఇచ్చాడు. దీని 
కుదాహరణ మాంగళిక బంధాల్లో శ్రీ బంధం దగ్గరవుంది. అలాగే న్యంజనశ తకం 

ద్యుత దత్తాక్షర (272) దగ్గర_కన్ని స్తుంకె. అంటే పరిశోధకుడు మంచి ఊహాశాలి 

అని చూపించే స్టలాలున్నాయనటాన్ని లాంటివి (ధువపరిచేవి. 

అధో జ్లాపికల్లో ఇచ్చిన సంకేత వివరణ లేకపోవటంవల్ల పాఠకునికి కొన్ని 

ఇబ్బందులు కలగటం వర్క చః (గ్రంథంలో లోకం, 

ఇంత సమ్మగంగా ఆ కవితా శాఖను గూర్చి తెలుగువారి కందించిన పరి 

ఫోధకువి పర్మిశమ...పొండిత్యం_ఎంతై నో మెచ్చదగ్గవి. 

తుమ్మ పూడి కో పేశ్వరరావు 
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అభినందన 
తెలుగులో చి తకవిత్వాన్ని గురించిన (పత్యేక విమర్శ (గంథము ఇంత 

వరకు ఏదియు వెలువడలేదు. ఇదియే మొదటిది. కవిత్వం కాని కవితషం చితి 

కవిత్వం కావ్యంలో నీరస పట్టుఆందు పాఠకుల చిత్తాన్ని ఆకర్షించి వారిలో ఉత్సాహాన్ని 

కల్గించి చమత్కారాన్ని అరిదించి ఆహ్తాద పరచడానికి చిత కవిత్వ రచన అవసర 

మౌతుంది. కవితా భేదంగానేకాక అలంకారంగాకూడ కావ్యాల్లో చితక ఏకా [ప్రయోగం 
కన్చిస్తుంది.తేలుగులోని నిరోష్ట్యకావ్యాలు,అనేకార్ధ కావ్యాలు,ఆచ్చ తెనుగు కావ్యాలు 
'మొదలై న చి తకావ్యాలన్నీ చమక్కారరచనలే ఇవ్ ఆయాకవుల భాషాపాండిత్యపాట 
వాన్ని వకటిస్తాయి. తెలుగులో మొదటి సారిగా చిత కవితను కావ్యంలో సందర్భో 

చితంగా (వదర్శించిన వాడు నన్నెచోడుడు. (కీ శ.1130), విన్నకోట పెద్దన 
(క గ, 1402) కావ్యాలంకార చూడామణి తెలుగుతో మొదటి చితకవిత్వ లక్షణ 

(గంథం. కల్పనలకు పాండిత్య (వకర్గకు [పాధాన్యముకల (పబంధయుగంలో చిత 

కవితా రీతులు ఆనేకం పుట్టినాయి (కి శ [58,1 శ తాబ్బుత్లో మి తకావ్యాలు కోకొల్లి 

లుగా వెలిసినాయి, నన్నెచోడుని నాటినుండియు. నేటివరోకు వెలువడిన చితకవిత్వ 
వై చిత్యాదుల మీద బహు రీతుల దృష్టిని (వసరింపజేసి సమ్మగ పరిశీలన, వరి 

శోధన గావించి ఈ (గంథాన్ని లోకాని కందించిన డక్టర్ గాదె ధర్మేశ్వరరావుగారు 
మిక్కిలి అభినందనీయుడు. 

విషయ'సేకరణలోనూ,విమర్శనాత్మక వరిశీలనలోనూ, విషయ వ్యక్తి కరణలోనూ 
ధర్మేశ విరరావుకుగల పావీణ్యం(వకివుఐ లోనూ (వతిబిందిస్తుండి . ఇందులో చిత కవిత్వ 

పివిధరూపాలు సమ గంగా పరిశీలింవదబడినవి వివిధబంధాలను రచయిత చి తాలతో 

పాటు (పదర్శించినాడు. శరిశోధక సామర్థ్యము,పాండిత్యముకల డాక్టర్ ధ'ర్మేశ్వరరావు 
గారి సాహిత్య కృషిని ఆం(ధలోక మభినందించి ఆదరించి (పోత్సహిస్తుందని 

నా ఆకాండ. 

జి నాగయ్య 

ఆంధళాథాధ్యకులు 

(శీ 'వేంక'కేశ్వర విశ్వ విద్యాఆయం 

తిరువతి 



ని వేదనము 

ఒకనాడు నేను మ్మితులు శ్రీవావిలాల సుబ్బారావు కలిసినషడు కబుర్లలో 
పరిశోధనాంశములు (కొత్తవి చేవట్టుటకు వీలై నవి రెండు మూడు దొర్లినవి. వానిలో 
ఒకటి ఈ “తెలుగులో చిితకవిత్వము.* ఇది వారు సూచించినదియే అందులకు 
వారికి నా కృళ జత. 

మా కళాళాఅటోని చిత్రకవితా సంబంధ (గంథము అను పరెకించి విషయమును 
సేకరించితిని. 1979 జూలై నెలలో ఆ విషయసామ్మగినిి జానపదసాహితీ తపస్వి, 
ఉ్తమదేశీకులునై న (శ్రీ బి. రామరాజుగారికి చూపం వారు నన్ను (పోత్సహిొంచి 
PhD, పట్టమునక్తై  పరిళోధనచేయుటకు ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయనున 
సవకాశము గల్పించిరి. ఉపరి వారే పర్యవేక్షకులుగా నుండుటయ జరిగినది, ఇందులకు 
వారికి నా కృత జ్ఞతాభివ ందనములు . 

U.G.C వారి Faculty Improverient Programme [కింద 

సరిశోధన చేయుటకు నా కవకాశము కల్పించిన మా కళాశాల (పిన్సికల్ (శ్రీ కె.టి. 
రాయుడుగార్కి కృత జతాపూర్వక నమస్సులు. 

U.G.C వారు నాకు 1975 నుండి 1982 వరకు మూడేండ్ల పాటు B.1,P 
(కింద Ph.D. కొరకు పరిశోధన మొనరించుటకు నిధులను ముంజూరుచేసిరి. వారి 
కందులకు నేనెంతయో కృతజ్ఞుడను. 

U.G.C విధుల మంజూరు విషయమున సహాయపడి, ఇంకను ఇతరో 

సందర్భ ములందుు అడుగడుగున నన్ను (పోత్సహిాంచి, సకల సదుపాయములు 

గల్పించి నా ఈ పరిశోధన కృషి ఈ రూపమునకు వచ్చునట్లు చేసిన ఆచార్య రాను 
రాజుగారికి మరొకమారు నా కృతజ్ఞత తెలుపుకొనుచున్నాను. 

అవసరమైన (గంథముల నిప్పించి, వివిధ; విషయములను  తేలియజేసిన 
ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ సంస్కృత అకాడమీ రీసెర్చి ఆసిసైంటు శ్రీ విఠల 
దేపుని సుందరశర్మగారికి నా కృతజ్ఞత. 

అడిగినదే తడవుగ వారి ఇంట భదపరుసబడిన (గంథముల జూపి 
నన్నాశేర్వదించి, (ప్రోత్సహించిన, సింగరాయకొండ కలికివాయి (గామవానులు, 
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నంస్కృ తాం ధముల కవీశ్వరులైన (థ్రీ వికాల శేషాభార్వులుగారికి నా (వణా 
మములు. 

ఉస్మావియా యూవివర్శీటీ 'తెలుగుశాఖభాధివతుల్కు (సస్తుతము Emeritus 

Pre feesor బి. రావ రాజుగారు, ర5 1. యూనివర్శిటీ తేలుగు శాఖాధిపతులు 

(పొసెనర్ తుమ్మపూడి క కేశ్వరరావుగ చ, 7. యూనివర్శిట్సీ తెలుగు స్టడీస్ 

1పొసఫెసర్' మరియు ఆర్మధశా భాధ్యకులు, జి, నాగయ్యగరు నేను కోరినదే తడవుగ, 

మన్నించి తమ ఆలి పాయముల నొసంగిరి. వారికి నా నమస్పు మనస్సులు. 

ఈ (గంథము ముదణార్ధము ఆంధ పిదేశ్ (వభుక్వ సాంస్కృతిక 

వ్యవహారాలళాఖవారు ఆర్థిక సాహాయ్యమండించిరి వారికి నా కృళ జత. 

పరిశోధన చేయటకు నా కవకాశము కల్పించి, తదువరి ఈ [గంథము 

ముద్రణ మొనరింవ ననువుతి నిచ్చిన ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము అధికారు అకు 

నొ కృళ జత. 

ఈ సిద్ధాంత వ్యాసములో దాదాపు చితముల నన్నిటిని తీర్చి దిద్దిన చిత 

కారుడు మా శిష్యుడు నై న చిరంజీవులు జి. అమ రేశ్వరరావుకు నా శుభాశీస్సులు, 

(గంధదుల పరిశీలింప నమమతి నొనంగిన హైదరాబాదు, వేటపాలెం, 

తిరువత్కి మ్మదాసు మున్నగు (శదేశముఆ యందలి (గంథాలయాధి కారులకు నా 

తృతజ్ఞత. 

ఈ [గ్రంథము (పచురణార్ధను తోడ్పడిన, (పోత్సహించిన శ్రీ మహాలక్ష్మీ 

బుక్ ఎంటర్ పెజెస్, (మ్యూజియంఆరోడ్ _ఏజయవాడ) వారికి నొ కృతజత. 

విషయము సాంకేతికపరవైనది. ఆందులొను ఉద్దిఎథము. మ్ముదించుటి 

కష్టసాధ్యయు. అట్టి దానిని త్వరగా మ్ముదించియిచ్చిన శ్రీ కృష్ణాపింటర్్స్వారి 

ఈ కృషిలో చేదోడు వాదోడుగా ఉన్న నా సోదరులకు నా సహధర్మిణికి 

ఆశీస్సులు. 
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(గంథమును గూక్చిః 

ఇంకను యీ కృషిలో కొద్దిగాగావి, గొప్పగాగాని తోడ్పడిన "సెద్దఅందరికి 

(కణామములుు పిన్నలకు * శీస్సులు. 

పద్య రచనము నేడు సన్నగిల్లినది. ఇట్టి పరిస్టితలలో వద్యరచనమునందే 
పుట్టి పెరిగిన చితకవిక్వము సంగకి వేలు చెప్పనక్కరలేదు. ఇప్పటికే 

అది మరుగున పడిపోయినది పి పెచ్చు ఈ చితక ఎత్వము నధమముగా పండితులు 

భావించుటచే అనాదరణము పొందినది. అంతేకాక సులభముగా నేటి పొఠకు 

అమ తేలికగా కొఅకుడు వడనిదిది. ఇట్టి చితకవిక్వముపై మక్కునగలవారు 

మననము చేసికొనుట కొరకు మక్కువలేని వారికి తగినట్లు కల్పించుకొ నుటకు 

వనికివచ్చునకయ్కు అసలు చిత కవిశ్వ మన నేమియో తెలిసికోన గోరు జిజ్ఞాసువులకు 

పరిచయ 'మొనర్చిన వొాడనగువుననెషి ఆశతోడను, తెలుగు సాహిత్యమునగ 3 చిత 

క్రవిత్వమునంకటిని ఒకచోట చేర్చి, విశ్లేషించి చూపిన, సమ్మ శముగ దానిని (పద 

ర్మించినట్లగువనెడి యుద్దేశము తోడను ఈ య-శమును గ్లై కొంటిని. ఆళ్మవిళ్వాస 

మును పెంచుకొంటిని 

విషయము కష్ట సాధ్యమునైనది. [పాచీన కాహ్యమలందే ఈ చితకవిత 

యుండుటచేతు అట్టి కావ్యము లీనాటి (గంధాలయమూలందరు దమునవి. కావున 

విషయమును సేకరించుట నాకెదురైన క ష్టములలో మొదటిది. లక్యముండి అక్షణము 

లేకు.డుట్క ఆపే లక్షణముండి లక్ష్యము లేకుండుట 'రెండవడి. తక్షణ లక్ష్యము 

లున్నను బంధిములకు బొమ్మలు చ్మితీ.చి యుండకపోవుటి మూడవడి. ఆంతేకొక 
సంస్క్భతముతో ఉండి తెలుగులో కొన్ని బంధములు లేవు, వాని ననుది_ధములో 

చేర్చి తిని సంస్కృతాం[ ధమ లలో బ-ధము. లన్ని టికిని బొమ్మలు లివింపబడి 

లభింపక పోవుట ళోచనీయము ఇదిగాక, బొమ్మలో శ్లోకముండీన సందర్భముల, 
అట్టి బొమ్మలలో తెలుగు పద్యములు €ఖించి నమన్వంబంచి చూపుట సమన్య 

ఆ మనది ఇప్పటికి ఈపని జరుగనియెడల బొమ్మ ఊహకు కూడ అందనిపరిస్థితి ఏర్పడ 

పచ్చు. అందువలన బంధ సాధారణ ఆక్షణముల ననుసరించి చితకల్చ్పనము చేసే 

తిని, పద్యగూఢము (గర్భ కవిత్వము) విషయమున ఒక పద్యమునుండి పెక్కి.ంటిని 

వెలికి దీముట నాల్లవదైన కష్టము ఇటువంటి వింకెక్నో కష్టములు సమశ్య లెదునై 
నవి నా ఓపిక కొలఏ అధిగమించితిని. ఈ కృషిలో నేనెంతవరకు కృళార్ధుడ 

నైతినో బుధ జను సిర్ణ్ట్యయమునకు వదలి వేయుచున్నా శు. 
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భావి పరిశోధకుల పురోగమనమునకు యీ కృషి దోహదకారి కాగఆదవి 
నా ఆశయము ఈ పరిశోధనాంశము వింతకుముందెవరును చేవట్లక పోవుట విశే 

వము. నా అదృష్టము. 

భాష విషయములో ఒకమాట స్పష్టత కొజకు రచనలో సరళ (గాంధిక 

కాషను వాడితివి ఆరసున్నను వాడలేదు. నంధి చేయక విడదీసి (వాసిన సందర్భ 
ములే అధికము. 

(పథమ gate చిత కవిత్వము యొక్క. న్వరూశ స్వభావముఅన్కు 

దాని భేదములను, ఈ కవిత్వ (పారంభ వికాసములనుు ఆం| ధేతర భాషలలో గఆ 

చితక ఏత్వము, చితక వత... నందర్భ ము. (వయోజనముఅ గూర్చి ముచ్చటించితిని. 

ద్వితీయ (వకరణములో శబ్ద చితములైన స్వర, వంజన్క స్థాన గతినియను 

చక్రములను అక్షర పొద నియమ చి[తములను, వీ) మిశమమును గూర్చి 

వివరించితిని . తృతీయ (వకరణములో ఆకారనియమ చిత్రము (బంధకవిత్వము) ను 

పట సహితముగ చితించితిని. 

చతుర్ధ (పకరణ యిలో చ్యుత చిితములు తెల్చితిని. గూఢ చితము (కింద 

పద్క పాద, నన్యగూఢము (గర్భ కవిత్వము, భాషా గోవనముల గూర్చి 
సేర్కొ_ంటిని. 

పంచమ (వకరణములో (తళ్నో త్తర (సహేళికలు అనే కార్చ కావ్యాలు,అచ్చ 

తెలుగు మరియు ఇతర చి కముల్క సకల చిత మ్మిశమమును చేర్చుట జరిగినది. 

సంస్కృృతములోనుండే తెలుగులో కనబడని బంధములను మరియ ఆంగ్ల 
తమిళములలో గల్ల బంధములను నాకు లభించిన వాని నన్నిటిని అనుబంధములో 

చేర్చితిని. వానిలో బొమ్మలేనివానికి బొమ్మను కల్పించి వేసి తిని. 
నవి: విషయము కొంత సాంకేతిక పర మైనది. మ్ముదించుట కష్టనాధ్యను 

నైనది. అందులోను ఉద్గింథము, అట్టి కరి దొనగులు దొర్లుట అసహజము కాదు. 
ఎంత జ్మాగ్నత్తవకీనను అవి దొర్లిన ఏ. (గంథాంక మునగల *సుపధము' ననుసరించి 

చదువుకొన వలితుల నర్జించుచున్నాను. 
ఇట్లు, 

విధేయుడు 

డా॥ గాదె ధ ర్మెశ్వరరావ్వు 



పాస. 

కాద 

కొ,.శా, 

తెలుగు ; 

కాచూ. 

అ.సా సం. 

ఆం కొ.ద, 

అ.స, 

కు.సం 

షచ. 

[వ రా వేం ఏ ఏ. 

(|వ.సం బం.ని (గం. 

ఆ. ఉ.రానూ 

ని.భా రామా. 

శ్రీ వేం చి ర కరెము 
౪701 1₹పూ 5 VOL Il.a&.భ. 

చనా శాస్త్రి 
వేదుల వారి 

గ వేం కవి 

నుంపా .శా స్తి9 

నా దేళ్ళువారు 

రా ఆ,నా 

వ్మికా లనారు 

సంకేతనొమ సూచిక 

సాహిత్య రత్నాకరం 

సరన్వతీ కంఠాభరణమ్ 

సుభాషితరత్న భాండాగారం 

అక్మీసహ్న్మసమ్ 

పాదుకాసహ్మసమ్ 

కావ్యాదర్శము 

కావ్యాను శాసనమ్ 

కావ్యాఆంకార చూడామణిీ 

ఆక్షణ సార సం గహము 

ఆంధ కావ్యాదర్శము 

లక్షీ సహ్మసము (ఆం్మధము) 
కుమార్ సంభవము 

షట్బ(కినర్థి చరిత 

(వదింధ రాజవేంక కేశ్వర ఏజయ విలాసము 

(వదింధ సంబంధ బంధ నిబంధన (గంథము 

ఆద్భుతో_త్రర రామాయణము 

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము 

శ్రీ వేంకకేశ్వర చిత రత్నా కరము V0L.1. 
పూర్వ భాగము. VOL 11. ఉత్తర భాగము. 

చర్ల నారాయణ శాస్త్రి, 

వేదుల సూర్యనారాయణ వారి 

గణపవరప్ప వేంకటకవి 

మండపాక పార్వతీశ్వర శాస్తి 

నాదెళ్ళ పురుషో త్రమకవి 
రా ఏపాటి లక్ష్మీనారాయణ 

వ్మికాల శేషాఛార్యలు 

—)0(— 



తెలుగులొ చి తకవిత్వము 

పథమ _పకరణము 

చితం కవిత్వము - స్వరూప స్వభావాదులు 

1. అవతారిక 

ఆం ధసాహిత్యమొక యనంత రత్నాకరము. దాని లోతుపాతులు చెలియలి 

కట్టలు దెలియట మానవ మ్మాతుల కసాధ్యము. రత్నాకర మందలి రత్నములను 
కనుగొనుట, విలువ గట్టుట ఆ శోభననుభఏపంచుట కొందజికే వీలుసడును “లోకో 

భిన్నరుచిః” అన్నట్లు సాగరసమీపమున పిల్లగాలుల తేలిపోవుటకో తృ ప్తివడువారు, 

సాగరసౌందర్యమును వీక్షించి ఆనందించువారు, కాళ్ళు కడిగికొ నువార్కు స్నానము 

చేయ నిచ్చగించువారు, పడవమీద [పయాజము చేయువారు జలచరములబట్టువారు, 
రత్నములను వెలికిదీయువార్కు కనుగొనబడిన జాతి రత్నముల శ+శోభల ననుభవించు 
వారయి లోకములో భిన్న భిన్న రుచులుగల వ్యక్తలు మనకు కనబిడుచుందురు, 

ఇస్తై సాహితీ క్ర క్రియలు, వానిభేదములు కాలానుగుణముగ లోకముచే 

నాదరింషబడుదుండును.వ (ష్మృక్రియగాని తదంశముగాని కొఅగాన్మిదనుట పొరపాటు. 

ఏ కొందజిచేతనయిన నది ఆదరింవబడును లేదా కొందళ్ళికై నను రుచి కల్షించుననెడి 

సత్యము విస్మరింపరానిది. నాటకము, నవల్క కవిత్వము మున్నగునవి సాహాతీ 

(ప(కియలు, (వృకియలన్ని టిని కలిపి రత్నాకరము దాని వరిసర[పాంతములతో 

పోల్చినపుడు కవిత్వము రత్నాకరమునందు  లభఖించెడి ఒక జాతిరత్నమని చెన్న 
వచ్చును. కవిత్వములో ఒక భేద మైన చితకవిత్వము జాతిర త్న మునకు కించిద్భిన్న్న 

మైన రత్నమే యగును. ఇట్లు చ్నితకవిత్వ మొక రత్న మెనప్పుడ్కు అందలి రీతులు 

కాంచులగుచున్న వి. 



2 తెలుగులో చితకవిత్వము 

షండితులేకాక పామర పాఠకులుకూడా ఆ చిత కవితారత్న కాంతులను 
కాంచియ్క త దత్నమాలను తమకంఠసీమల దాల్చియ ఆనందించుచున్నారు. 

విద్వద్వ రేణ్యు లు, విమర్శక శిఖామణులు కొందయణు చిత కవిక్వముగూర్చి 

యెడనెడ (గంధపీఠికలయందు విమర్శములయందు పేర్కొ_నిరి, కాని ఆ కవిత్వ 

శ కమ్ము రీతులు నిప్పటివరకు ఒకచో పూలమాలనలె (పోవడి యుండలేదు. 

ఒకచో చేర్చి తెలుగున చితకవిత్వ స్వరూవ స్వభావాదులన్కు ఆ కవిత్వ 
మందిలి భేదములన్సు తత్సంబంధములై న సూక్మాంశములను  సోదాహరణముగ 
నిరూపించుటకే యీ “తెలుగులో చి తకవిత్వము” _గంథ రచన ముర్దశింపబడినది. 

న చితక విత్వ స్వరూప స్వ భావములు 

తెలుగు చిత కవితాకన్యకు సంస్కృత చి తకవితయే మాతృక యని చెప్ప 
వచ్చును. తల్లి రూపురేఖలు, గుణవిశేషణములన్ని యు విడ్డయందు సహజముగా 

మూరర్తీభవించును. అందలి విషయమున అన్ని వేళల ఇట్లుండునని చెప్పలేము. రూప 
గుణాదులు కొన్ని తల్లి బిడ్డలకు వేజగుచుండును. తల్పికంటె బిడ్డ కొన్నిట (పతే 
కత నిలుపుకొనుటగూడ జరుగును. ఇట్లు తెలుగు చిితకవితకు సంస్కృత చిత 
కవిత జనని యయినను తేలుగు బిడ్డ రూవగుణాదులలో కొంచెము భిన్నమయి తన 

(వత్యేకతను నిల్చుకొనుచున్నది. అందువలన తేలుగు చితకవితా స్వరూసస్వ భావ 

ముల గూర్చి (వత్యేకముగా తెలిసికొనవలసిన యవసరమెర్పడినది. స్వరూప స్వభా 

వముల నిర్ణయమున కీ (క్రింది యంశములు తోడ్పడును. 

1) లక్షణము 2) చికకవిత_నామ సార్గక్యము 3) కావ్యేతర కళలయండలి 

చికతత్త్వము 4) కఏత్వము...చి|తక విత్వము 5) తెలుగున చతుర్విధ కవితలు. 

చిితకవిత్వము. 

1 లవణము 

చిత కవిళాలక్షణము గూర్చి యే తెలుగు లాక్షణికుడును సమ్మగముగ 
చెప్పియుండలేదు. సంస్కృృతాలంకారికులలో గూడ ఒకజ్జిదజే సంపూర్ణముగ దాని 
లక్షణములను నిర్వచించి యుండిరి 



వ తెలుగులో చి(తకవిత్వయు 

చిత కవిత్వ మునకు లక్షణమును (వకాశవర్తు డిట్లు చెప్పెను, 

“చి తంతు నియమన్వ్యాసో వర్గనాేమీప్నిత| కమమ్ ( Sra art 
స్వర వర్గ గతి స్థాన బంధవోరాది బంధనాణ్” 

| రసార్దవాలంకారమ్ Tl. 52] 

ఒక నియత (కమమున వర్ణాదులను (వయోగించుష్మక్రియయే చిితకవిత్వము. 

అది స్వరవ్యంజన (వర్ష) గత్కి నాన, హారము మున్నగు బంధముల రూపమున 

ఉండునని పై లక్షణమున కర్ణము. 

ఇంకను వివరముగ లక్షణ 'మొనంగినవాడు హేమచందుడు. “స్వ రవ్యంజన 

స్థాన గత్యాకార నియమచ్యుత గూఢాదిచిత్రమ్”. [కా.శా.V. 4]. దీనికి టిన్సణీ 

'స్వరాదీనాం నియనుచ్యుత గూడా దిశ్చ చిత సాథ్భకళ్య యాదాళ్చర్య హేతుత్వా 

ద్యాచి(శహ్” [కా శాV.12 సం్తి |. 

చి భరూవమున కవిచే చి తింశబడుటగాని, ఆశ్చర్యము గలిగించునట్టి దగుట 

వలనగాని ఇది చి తమనిపించుకొ నదగినది 

వీనివలన చి|తకవిత స్వరూపమిట్లు తేలియగలదు. 

1. ఒక నియత కమమున వర్ణాదులు (వాయబిడీ కనడుట. 

2, ఒక చిితరూపమున అనగా "హిమచం(దుడన్న ట్లు ఆకారనియమచి[తము 

(బంధకవిత్వము చిషతింపబడి కనబడుట. 

3. పద్యమున పదపాదములు లేదా మరియొక పద్యముపవ్యములు గూఢమై 
(గర్భ కవిత్వము) కనబడుట. 

4. హేమచం[దుడు “ఆది అని వాడుటలో (_పళ్ళోక్షీత్తర (వహాళికాది చిత 

ములు, శేష పాతిపవికపై నిర్మింగబడిన అనేకార్లకావ్యములు మున్నగునవి చిత 

కవిత్వము (కిందికి వచ్చునని కా.ళా. టిప్పణీబట్టి తెలియుచున్నది. వీనియందు చమ 

త్కారరూపమున చి తముండునని, వీనిరచన మాశ్చర్యము కలిగించునని తెలియును. 

పె లక్షణములను బట్టి చితకవిత స్వభావమిట్లు తెలియును. 

1. చితత త్యము గలిగియుండుట చిత్రకవి స్వభావము, 
2. ఆతేఖ్యహాపమున గనదిడుట [ఆకార ము, బింధకవిత | 

3, ఆశ్చర్యము భం. యుండుట [సర్యచి(తములు | 
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శ. చమత్కార జనక మై యుండుట [చ్యుత, గూఢాదులు | 

5, ఒక నియమ బద్ధమై యుండుట [నిరోష్టుము, అచ్చ తెలుగు మొ॥] 

ర, గూఢత గల్గిన దై యుండుట [చ్యుత గూఢాదులు | 

టై చితకవిత _ నామ సార్షక్యము 
ధి 

చితకవిళ కా పేరు సార్ధక మేమో చూడవలసిన వని కలదని యనిపించు 

చున్నది. 

చి తపదమున కర్ణము లనేకనులు. మొదటగా వానిని తెలిసికొనవలసి 

యున్నది. వై'దిక, లౌకిక వాజ్ముయములందు చితపదమెన్ని అర్హములలో వొడబిడి 

నదో వానిని గూర్చిన వివరణము చి తకావ్యకౌతుకమను సంస్కృత (గంథమున 

గలదు. వై దిక వాజ్మయమున చితవదణు తొమ్మిది అర్థములలో  (పయోగింప 

బడినదోని గుర్చి ంచబడినది 

1. 

1. 

2. 

అద్భుతం, ఆశ్చర్యం, విచిితం 

చితం నన్తం గుహా హితం సువేదిం కూచి దర్భినమ్. 

(బుతుసంహిత , సాతవలేకర, 4... 7_ 6) 

చితోనతి చిత్యనామ కృత్వోప తిష్టతేయే అగ్న్య ఇతి, 

(కాత్యాయన, (శౌ. సూ. అ. 15 చయను 

పరు షే చి తే సామ గాయతి, (కా. గ్. సూ 17.76) 

చి|తః (పకేత ఉషసో మహా అస్య గ్నే న ఖ్యేమారిషా మా పయంతవ, 

(బుళు. సం, 1.94_5) 

ఇదం (శేషం జ్యోతిషాం జ్యోతిరాగాచ్చి (కం (చేకేతో అజ నిష్ట విభ్యా. 

(అందలి. 1-113_1) 

సచిత చిితం చిక యన్త మన్మె చితక్మత చిత తమం వ్యో ధామ్. 
(అందలి. 66.7) 

రయిర్న చితా నూరోన సస్ట్ర గా యుర్న (పాణోనిత్యోన సూనః. 

(బు, సం. 1_66_1) 

1, పీఠిక* పటం £1. 22ినంపొాదకుడు. (వేమలళాశర్మ, [పింటు. 1965 
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= © 

నానావిధమ్ 

చితా మఘా యస్య యోగే ధి జగ్యే తంవాం హువే అతిరికృం పీబధై $, 
(అందలి. 8-55-3) 

అందలి 7.75.5 3) 777.3 4) 7_45_4 5) 1.441 ర 10. 140.3 

అనేక్. 

చిత్రై9 రంజీ భిర్వపుషే వ్యంజతే వక్షఃసు రుక్మా జ దియేతిరే శుభే. 

(అందలి, 1.64.4) 

ఉత్కృష్టమ్. 

చిషతోవ స్తు యామళ్చి(త ఊకీ సుదానవః। మరుతో అహి భానవః 

(అంభలి. 1_172_1) 

(పభూతిమ్. 

చ్మితం రయం యశసం ధ్రహ్య'స్మే దేవి మగర్త్యేషు మూనుషి (శవస్యుమ్. 

(అందలి. 1113-15) 

దీప్రీచుత్ 
స్వరుం నీకో విదధేస్వం జం చితం దివో దుహితా భానుమ (శేత్ 

(అందలి. 1_92_5) 

స్వనారః శ్యాపీవము రుషీముజు షూణ్ చిత ముచ్చంతీ ముషసం న గావః 

(అందలి 1-71-1) 

ఆయ; స్వర్ణ భానునా చతో విభాత్యర్చిషా (అందలి 2-84) 

నానా వర్షయుక్తమ్ (శ బలము) 

సచస్త యదుషస; సూర్యేణ, చి తామస్యశకేతవో రామవిస్టన్ 

(అందలి 10_111_7) 

ఆవహాని పోష్యాః వార్యాణీ చితం కేతుం కృణుతే చేకితానః 

(అందలి 1-113-1 ) 

దర్శసీయము. 

ఎఠధ యాహి మత్స్య చితేణ దేవ రాధసా. (అ దలి. 6 1.23) 

వి తద్ యయురరుణ యుగ్చిర 3 వశీ (ఈం భాన్త్యుషపశ్చ౦ (ద రథధాః 

(అందలి. 6_65_2) 

భగ్న చాధూమశే యజ్ఞ్యోతిళ్చి (త కరం (మై(కేమ్యుపనిషద్ 610) 
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9, ఆలేభఖ్యమ్. 
చిత భిత్తి రివ మిధ్యా మనోరమమ్. (మై కేయ్యుపనిషద్ . 4_2) 

లౌకిక వాజ్మయ మందు చిత పద మీ కింది అర్థములలో ఉపయోగింప 

బడీనది, 

1. వివిధ వర్ణయక్కము, 

మృగః....చితో రజిత దిందుభిః (వాల్మీకి రామాయశణే 3.36.18) 

2 ఆ లేఖ్థమ్. 

చి తే నివేశ్య కరికల్సిత నత్వయోగా,. (మా ఘకా వ్యే. 2-9) 

పునరోపి చితీకృతా కానా (ఆందలి. 6.20) 

3, అద్భుతం, చమక్కార జనకమ్. 

కిముత చిితం యది కామ సూసి (రమువంశే. 5.33) 

వాక్యమ్మపతిరూవం తు న చితం స్త్రీషు (వాల్మీకి రామాయణ, 345-29) 

4, ఉజ్వ్వలం, భాస్వరం, 

చిత ధాతు విచి(తా (దీనిభ భగ్న భుజ[దుమాన్ । 

జలాశయాణ్చివ జలాన్న లిసీః సురసేవితాః శ్రీమద్భాగవతే 1_6_12) 

5, మధురమ్ 

వక్తా....చిత కథః (శుకొనీతిసారః 3.56) 
చిత న్వనైః హషృతరోధై 8 (శ మద్భా గవతే 1-613) 

6, ఉద్వేగకరమ్. 

చితైెఫెర్యధోపాయెః (మనుస్మృతౌ 9_2_48) 

శ్రీనూర్యరాయాం[ధము, శబ్లార చండిక మున్నగు తెలుగు నిఘంటువులలో 

“చి తము”నకు 1] ఆశ్చర్యము 2] చిత్తరువు 3] చిితవర్షము 4] పదచమక్కా 
రము 5| కావ్యభేదము [చి తము | 6] నానావర్ణములుగలది 7] మనో హర మైనది 

8| కనబడునది అనెడి అర్ధములు చిత కవితకు సంబంధించినవి కనబడుచున్న వి. 

వైదిక లౌకిక వాజ్మియములు, నిఘంటువుల యందు “చిత” పదమునకు 
1] ఆలేఖ్యము లేదా చిత్తరువు 2] అద్భుతము లేదా ఆశ్చర్యము 3] పదాచమత్కా 

రము 4] నానా వర్ణములు గలది 5] మనోహరమైనఏి 6] దర్శనీయమైనది అనెడి 
అర్థములు చిత కవిత్వ మునక్లు సంబంధించినంత వరకు (గహింపవలసి యున్నది, 
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నానా వర్ణములు గల, మనోహరమైన, దర్శనీయమైన కవిత చిత కవిత 

యని “చితి” పదమునకు సామాన్యార్హముతో చెప్పవలెను. ఆలేఖ్యయు అద్భుతము, 

చకుత్మా_రోము అని (పక్యేకార్థములను “చి తకవితిలోని “చిితికు చెస్సు 

కొనవలెను. 

అర్హసమన్వయము: ఆలేఖ్యమనెడి అర్హమున ఆకార నియమ చ్మితము (బింధ 

కవిత్వము), అద్భు తమనెడి అర్హమున పద్యమున పొద వద్యముల గూఢ మొన 

రించు చితము (గర్భ కవిత్వము, స్వరవ్యంజనాది నియమ చితములు, చమత్కార 

మనెడి అర్థమున చ్యుత, (పళ్ళ్నోత్తర (పహేళికాది చిత్రములు (గహింపబడి, 

యిట్టి అర్థములిచ్చు “చితి” కదము, కవిత్వ సదమునకు ముందు జోడింపబడి 

“ది తకవిత్వ)” మను పేరు సార్థకమైనది.! 

లి. కావ్యేతర క ళలయందలి చి[తతత్త్వము 

కావ్యకళకు చితక త్త్వముతో డెచి తకవిళ్వముగా పిలువబడుచున్న దన్ని గహిం 

చితిమి ఒక్క. కావ్యకళయందేకాక మిగిలిన కళలు ముఖ్యముగాలలికకళల యంది చిత 

త త్వమున్నదేమో సరిశీలించుట అవసరమైయున్నది. ఏలనకళలయందనుకర జస్వభావ 

ముండునుగదా. కనుక కావ్యేతర కళల యందలి చి(తత _త్త్వము నారయవలెను. 

ఏ కళొకారుడై నను తన కళయందు సిద్ధహస్తుడై పిదస అందు చితతత్ర్వ 

మును జొప్పించుటకు పాటుషడును. కళాకారులు నలుగురిలోను తాను తన కళాఖండ 

మును విలక్షణముగా తీర్చి దిద్ది అదియు తానును మిన్నగా ఉండుటకు నిరంతరము 

కృషిచేయుచుండును. ఇది సహజము. ఆ భావము కవికి గూడ ఉండుట సహజమే 

కదా. కవి కాన్యకళలో చితత తత్త్వము రూపొందించి అనగా _ చితకవిత్వమును 

చితించి తాను తోటి కవులకంజబ మిన్న అనిపించుకొనును. దానిని తరువాతి కవులు 

సోషించి సెంపొందింక జూతురు. 

చితత త్వ్వము ఇతర కళలలో ఎట్లున్నదో చూతము, 

1, చి[తకవితా స్వభావమునుగూర్చి నాకోననము* తెలుగులో చితక విత” 

మానప తిక “నవభారతి* 1950 మార్చి, హైదరాబాదు (ప్రచురణ, 
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చి [త కళ; 

అనులోమ _ విలోబుమనెడి చితత _క్త్వము చిత కవిత్వములోవలె 
చి తరువులలోను కన్బడును.! ఒకే బొమ్మ అనులోమముగా సర్దారు, విలోమముగ 

పసిపిల్ల వాడుగ కన్సడుట ఇందుల కుదాహరణము,. అనే కార్గకావ్యాలలోవలె చి త్తకువులో 

మూడు చి త్రరువులను చూడవచ్చు 2 చిత్తరువున కెదురుగా నిలబడి చూచిన 

“రామకృష్టపరమహంసి కొంచెము విడవుకు జీగి ఒక కోణములో చూచిన 

వివేకానందుడు కుడికి జరిగి ఒక కోణములోచూచిన “శారదాదేవి” కనబడును, ఇ'ప్లే 

ఒక చి తమున దుణియొక దానిని గూఢ మొనరించుట_కుడాహరణము కిమేఘపం క్రి 

చితములో గజపం క్తిని గూఢ మొనరించుట. చితకవిత్వము లోని ఏకపాద్సి 

ద్విపాద లవలె చి|తకళలోగూడ ఏకరేథ్కాడ్విరేఖా చి తములున్న వి*, 

గానకళ; 

(శవ్యరాగమున దృశ్యరూప ధ్యానము సంగీత శాగ్రమునగ కలదు. వేద పాఠ 

మున ధ్వజ్క జట్కా మాలా. రథ యిటువంటి అష్టభేదాకృతి సూచికల "పేర్లు వినఐడు 

చున్నవి. సంగీకములోని నస్వరసంధర్భు రూపాలంకారములతో వేణీ ర్మ, 'శ్యేన, 
ఆవర్త 'మొ॥ ఆకృతి రూపములు కలవు. సంగీత (ప్రదింధములలో చ్మకవాల్క (క్రౌంచ 

పద్మ స్వస్తిక యిటువంటి దృగాకృతి నూచక సంజ్ఞలు కలవు. దైవ ద్భశ్య సూచక 

మైన పేర్లు కమల, కాంచీ కిరీట, (కౌొంచపద్క చృక్క చ్మకపద మొ వినబడు 

చున్నవి.5 ఆడువా రొకచరణమ్హు వతొక చరణమును మగవారు పొడినట్లు ఒకే 
గాయకుడు గ్మాతముతలో మార్చు ద్వారా తన సాధనచే గీతము నాలాపించును, ఇట్లు 
గానకళలో చికత_క్త్వమున్నదని చెప్పవచ్చును. 

1, గుమ్మా శంక కరరావు. తెలుగులోచి; తకవిత వ్యానము. “ తెలుగుప(తిక 

"తెలుగు అకాడమీ (ప్రచురణ "పొదరాబాదు, నిపంబరు 1౪79. 
ర లు 

23 అబే 

5 వండిత లామరూప పొఠర, చిత కావ్య కౌతుక మ్. [పథమ ఖండం, 

పురీం నీకే 

కను గుమ్మాశంకరరావు గారి వ్యాసము, 

గ్ చితకావ్య కౌతుక మ్, పీఠిక పుట" £21. ఆధారము 
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ద్ధి ల్చ కళ; 

చి తకళవంటిదై నను శిలపై చ్మితరూప కల్చ్పనమిది. చిత్రకళలో రూపము 

యొక్క. ఏకదేశమును (వదర్శించుటకు వీలగును. కాని శిలపై నాల్గువెపల మూరి 

పూర్తిగా తీర్చి దిద్దుటకు వీలగును. ఇది మూ్తికళ. ఇందులో గూడ చ్మితచి[ కణము 
కలదు. గూఢచి తణమనుకొనదగును. ఉదా =. .భువనేశ్వరనగర కేదార గౌరీ 

మండిర (సాంగణములో ఉన్న చిన్న మండిరముళో ఉన్నది ప్పరుష విగ్రహము. 

మామూలుగ చూచినచో పవళించిన పురుషుడుగాను, ఒక వైపునుండి చూచినచో 

ఎడమవై పుకు తలవంచుకొని పరుండినట్లు, వేశొక వైపునుండి చూచిన కుడివై పుకు 

తలవంచుకొని ఇవశించిన, ల్లెంకొ క కోజదయు నుండి చూచిన ఇద్ద పురుషులుగా కన 

బడును. ఒకే ఆకారము శల్చకళలోని చిత చితణము చేత నాల్లు ఆకారములుగ 

కనబడుచున్నది. నుజియొక ఉదాహరణము._ 2రెండు తలలు” అనెడి భావ గర్భిత 

మెన శిల్పము. ఆడ్క మగ వ్యక్తుల తలలు గబ్బి మందు భావగర్భి తములుగా రూపొం 

దినది శిల్ని, ఆంధ పదేళ్కు చెందిన (ఏ జి. రపీందదరెన్టి ఇది గాజుతో గెల్బమును 

మలిచిన (క్ర క్రియహాడ. దీనికి జాడయు స్థాయిలో 1980 మార్చిలో బహుమతి 
లభించినది. పద్యములో శద్యములు గూఢ మొసరించినట్లు (గర్భ కవితవల్సె ఇది 

మూ ర్తిలోని మూ_ర్ధిగూఢము చేసినట్లుండును, 

నౌ ట్య కళ; 

ఇందు నాటక నృత్యకళలు వచ్చును. నటు డొక్కపాాతను తన కారోపించు, 

కొని అభినయించుద నాటక కళలో సర్వ సామాన్యము. ఆందు ద్వి పా(తాభినయ 

(సృకియ (పచారనులోనున్న ది, అనగా ఒకే నటుడు రెండు పాత్రలను ధరియించి 

తదనుగుణముగ నటించి, ఆ రెండింటికి న్యాయము చేహర్చి, కళను ళోభాయమాన 

'మొనర్చును, ఇది నొటకకళలో చితత _క్త్వమును కనబబచుటయె. 

ఏదో ఒక భావము నాధారముగ జేసికొని నృత్యమొనరించుట నృత్య విషయ 

క. 

కై చితకావ్య శాతుక్రమ్:, పీఠిక వుట ఏక, ఆధారము. 
te ర 

2 అం[ ధజ్యోతి. దినప తిక. 'లిద4 డిసెుబరు. 4౭ స్పెవలు జీశీలటో 

2) 
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ములో సామాన్యము. అట్లుకాక రాధామాధవులకు కేదా మశొక జంటకో చెందిన 

భావములను (పళిబించెడి విధమున సంవాదరీతి కనుకూలించునట్లు మనోహరముగ 

నృత్యము చెసి చూపుట నృత్యకళలో చ| తత త్త్వము నెజుకవటచినట్టుండును., 

ఇతరనులు: 

యజ్ఞకర్మములో ఆకృతిభంగి “శ్యేనచిద్* (క్రియా విశేషము. అందలి శ్యేనా 

కృతి చయనము భంగి ఎశేషముచే కల్చింపబడును. *కంకచిద్* అను చయన యాగ 

సంజ్ఞకూడ ఇటువంటిదే , 

ఆగమశా స్రములో మం(తములు జ్ఞానాత్మకములు. తంత్రము [కియాత్మకము 

యం కము భావనాత్మకము, యంత్రముల తం|తముండును. కాపున అది ఆకార 

చిత్రము (దింధకవిత్వము) వలె ఉండునుగదా.2 

ఈ వివర ణముబిట్టి (పతికళలోను చితత క్వ ముండుననీయు, ఆస్తే కావ్య 

కళలో గూడ చితత త్ర్యమున్నదనియు, అదే చి(త్రికవిత్వమనియ్కు తెలియుచున్నది. 

మొదటగా ఈ చి తకవిళ్వు సంస్కృత సాహిత్యములో గె కొనబడినది. దాని 

నుండి తె = గువారు (గహంచిర నివేజు చెప్పనక్కరలేదు. 

4. కవిత్వము : చితక విశ్వము 

కపిక్వమున చి తకవిత్వ రూప్పరేఖలు చి తకవిత్వ స్వరూప స్వభావములు 

తెలిసీకొ నుట కుపకరించును. 

అర్థ[ పాధాన్యమునుబట్టి కావ్యము_మూడు విధనములని సంస్కృృళా లంకారి 

కులు చెప్పియున్నారు.అవి ధ్వనికావ్యము, గుణీభూతవ్యంగ్యకా వ్యము, చిితకావ్యము 

చితకావ్యను శబ బ్ర ద్మితము వాచ్యచి[త నుని రెండు  విధములని మమ్మటుడుు 

ఆనందవర్ష నుడును చెప్పియండిరి. చి తకావ్యసులో శ బ్దార్రచ్మితముల తారతమ్యమును 

గుర్తి రెంచిన్వాడు జగన్నాథ పండితుడు. ఆతని దృష్టిలో కావ్యములు నాలుగురక ములు. 

| ధ్వని 2, గుణీభూత వ్యంగ్యము 3, అర్థ చితము 4. శబ్రచిి తము, ఈ 

న చెందినది.కావ్యమని "పీరిడీ పి పలుచుచున్నను అర్హమును బట్టి కవిత్వ 

Rhema wot TRE Fema: HA నాాంలర తతత WIRD కా అరకు అగా లోగల నానన. రాల. అం అలల జయత టల. కా 

1. చిశ కావ్య శాతుకమ్. పీఠిక. పుట. ఓర్ ఆధారము 

2% అభి, 
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మెన్ని విధములో పై విచారణము తెలుపుచున్నది. దీనినిబట్టి చిత రచన మొక 
కవితా రీతి యనియు, (పబంధాది పద్య కావ్యములలో ((గంధములలో) ఈ చిత 

కవిత్వమునకు స్తానమున్న దనియు నిస్పంశయముగ చెప్పవచ్చును. ఏలన పై 

అలంకారకుల వాక్కులే (తమాణము. 

ఒక కాన్యములో ధ్వని (పధానమైన పద్యములు కొన్ని, గుణీభూత వ్యంగ్య 

(ప్రధానమైన పద్యములు కొన్ని, చి తరచనా (పధానములై న పద్యములు కొన్ని, 

కేవలము శబ్దాలంకార (క్రధానములై నవి కొన్ని, అర్జాలంకార (_పదానమ్వైనవి కొన్ని, 

యుండును. ఇవి యన్నియుకలిసి మృష్టాన్నమన్నమాట. దీనిని తయారుకా వించువాడు 

కవి, వివిధరుచుల నందించెడి యీ వంటకములను తిని యానందిందువాడు సహృదయ 

పాఠకుడు, 

కవత్వ పరముగ గాక కావ్యమనగా కావ్యమే యనెడి దృష్టితో జూచిన 

యొడల ఒక కావ్యము (పత్యేక ధ్వని (పధానమయిపదనియు, మతొకటి గుణీభూత 

వ్యంగ్య (దధానమయినదనియు నిష్క-ర్షగ చెప్పలేము, అట్లుండుటికూడ అరుదే. కాని 

(వతిపద్య ప్ చి తరచనకో కూడిన (పత్యేక చి తకావ్యనబలు మనకు (వత్యక్షములగు 

చున్నది. & చితకావ్య నిర్మాతలను చితక పులని పిల్వదగును. 

వ్యంగ్యము స్ఫురింవజేసెడి కవిత్వమున్నప్పుడు చి.తకవిత యెందుల కనెడి 

(ప్రశ్న ముదయించవచ్చు ను. తినుబండములను వాని రుచులలో మార్పులను తటిచు 

జిహ్వ కోరుచునే ఉండును. ఒకవింత దృశ్యమును గూర్చి వినుటకు, దానిని చూచి 
ఆనందించుటకు నెల్లవ్పుడు (శవణ చక్షువు లుబలాటపడుచుండును_ ఇది లోక 

సహజము ఇళ్లే కాన్యములో వై విధ్యము తప్పనిసరి, తన రచనలో ఒకకొత దనము 

చూపవ లేనని నిరంతరము కవి కృషి సల్పుచునే యుండును, చితకవిలా రచన మీ 

కృషిలో భాగమే. చితకవితను పరింప వీలైన దర్శింప పాఠకులువ్విళ్ళూరుచుందురు. 
వారికి దగినట్లు రుచికర కవిత్వము నందించి వారిని ఆనందపజచుటయే కవి పరమా 
వధి. 

ఇక రెండవ కారణము. కఏవియంత జూాగతృపడీనను కావ్యములో కొన్ని 

పట్టుల రోసభావాదుల కొబత యేర్పడును, అట్టి నిరసనముయిన పట్టులందు సరితలకు 

కొత్త యూపిరి పోసి ఉత్సాహము కల్గించి కొత్త్మరుచిని చూపి వ్యామోహమున 
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పడచేసి, చిత్తము నాకర్షించి, ఒకరకమైన చమత్కారము నందించి, యాహ్లాద పరచు 

బాధ్యత కవి మీదకలదు. అందుకు చిత కవిత్వరచన మవసరము. 

ధ్వని లేని లోటును దీర్చి తన గురుళర బాధ్యతను చి కకవిత్వము నిర్వ 
వాంచుచున్న ది, అట్ట సనుయముల రనభావాదుల గోచరింపజేయు కవితనందువరకు 

సహృదయుడగు |కోత చిితకవికా మృతమును (గోలక తప్పదు. 

(శ్రవ్య కావ్యమున (పోత వాచ్యార్దము తెలిసికొని మననము చేసికొని 
తదుకరి వ్యంగ్యార్థము [గహించుచుండును. దీనికిగాను (శోత ఆలోచనా పూర్వక 

మయిన [శమకు లోనగు చుండును. అప్పుడు (కోతకు మనోల్లాసము, కించిత్ చమ 
త్యారము లవసరమగును. ఈ సమయమున చిిత్రరచన ముండిన వీనులకింపు, మన 

సున కూరటయు కలుగును. అందువలన కావ్యముల నక్కడక్కడ చి|తకవితను 

(పవేశొపెట్టుట కవి ధర్మము, ఇది కవి చి తము నుపయోగించుటకు మూడవకారణము, 

చితకవిత్వము సృజియింపదిడుటలో చతుర్ధ కారణము (కీందిది. వేర్వేజు, 

కవితలు, శ బ్రార్జాలంకారములు కోకొల్లలుగ క ఏతా సా మాజ్యమున వర్టిల్లుచున్న ది. 

“లోకోభిన్నరుచిః” అన్నట్లు సామాజికుల భిన్నఖిన్నరుచుల  కనుగుణముగ, వారి 

యాదరణము ననుసరించి కావ్యాలలో కనితలను, అందలి రీతులను, అలంకారములను 

పొందుపరచి అందటి యొక్క. రుచులను దీర్చ కవి (పయత్నించును దీనివలన ఆ 

కావ్యము సామాజికులందటిచేత ఎల్లపుడు ఆదరణను మేప్పునుపొందుటికు వీలగును 

కొంతలో కొంత సామాన్యముగ అందజికిని వారివారి రుచులు దీర కవి కవితాపదార్ల 
మందించిన వాడగును. నలుగురును తన కావ్యము చదిప్కితృప్పి చెంది ఆనందింతురు. 

అప్పుడు కవికిగూడ తృ ప్తి, ఆనందము, శాశ్వతకీరి, కలుగును కదా. 

“వర్ద నామ్యుము, శబ్ద సామ్యములందు సహృదయుల సహజరుచిని (తుంచి 

వేయలేము. శబ్ద చిత మధమ (శేణికి చెందినదిగా స్వీకరించినను డాని యందలి 

అభిరుచి నిరాకరింశ శక్యము కానిది.” 1, 

చిితము సృజింపబడుటకు నాలుగు కౌరణములు కలవని 'పెన చేసిన చర్చ 

వలన తేలినది. రసభావాదుఅమధ్య వాని కడ్డు తగలని విధమున పగిమిత |వయోజనము 

లతో చ్మితకవితను వాడుచున్న విధానమిది. గకావ్యమున రనభావాధ్వని ననుసరింఛుచు 

"చి తకావ్యకాతుక మ్ పీధిక. పుట. ఓ4* ఆధారము. 
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వ్లైచ్మిత (క్రయోగము చేసిన సూక్ష్మ దృష్టికి గాని చిత మహిమ _ గోచరముగాదు. 

రసభావాదుల మధ్యలో వాడబడిన చిత మెవరికిని అనిష్టత కాదు.1 

ఇట్లు క్వాచిత్క_ముగ ఉత్తమ కావ్యములలో చిత కవిత్వము వాడిన కవులు 

న్నారు. “అంత మా(తమున ఉత్తమ కావ్యమునకు హాని వాటిల్హ దని”? సకకురామ 

పంతుల లింగమూర్తి కవి సీతారామాంజనేయ సంవాదములో చెప్పియున్నారు. 

కవి కన (సజ్జా పాటవముచేత, వ్యుతృత్య్య ధ్యాసాది. గుణాధిక్యము చేత, 

శబ్దగత పాండిత్య గ్రకర్షచేక నిటు రసపోషణను గావించుచు  నెడనెడ చిత 

కవిత్వము వెలయించుచు కావ్యమును నిర్మింపవచ్చునని (గ్రహింపవలయును. సామాన్య 

కవికిది కుదరక పోవచ్చును. చిత కవితాదీతులు  పెక్కు_గలవు. వానిలో ఏవేవి 
యెక్కడ వాడుట సమంజసమో గుర్తె జిగి యుండవలయును. అందువలన 'పైన 

చెప్పిన గుణములుగల కవిచేతిలో వడిన కావ్యమునకు శోభచేకూరును. 

ఈ సందర్భమున యదవ్యంగ్యమపి చారు తచ్చి (తము (చిక మీమాంస, 

(గంధాకంభ (వకరణమ. అనెడి అస్పయ్యదీక్షితులవారి మాట గుర్తుంచుకొనవలెను. 

వ్యంగ్య రహితమయినది చితక విత్వము. అయినను ఛారువమినదని ఆ మాట 

కర్ణములు. చారువనగా ఒప్పిదము మనోహరము అందములని అర్థములు + ఇవే 

అర్థములు కలిగి “చిత” వనము సార్థకమగుచున్నది. కావ్యమున కందము లేదా 
శోభను గూర్చునది, (శ వ్యకౌవ్య పాఠకుల మనస్సులను హారింపజేయునది అనగా 

వారికి రుచి కల్పించి ఆలౌకికా నందమును గూర్చునది చితక విత్వమని స్పష్టముగ 

చెప్పవచ్చును] 

చిితవదములచేత వై చిత్యము, కుతూహల జనకత్వము, విస్మయకరత్వము 

అను గుణములు గరిగి, చి తరచనముకోడ చిత కవిత్వమను కీర అది ఒక కవితా 

శజెదముగ కావ్యములో తగిన స్థానము నాకమించును. ఒక సరమావది, ఒక (పయో 

జనము కోరియే. యే కవిమైనను కవితను సృజియించును.కావున (ప్రయోజన రహిత 

నుయిన కవిత యుండదు, సందర్శొచితిని పాటించుట కవికి తప్పనిసరి కొన్ని 

సంధభర్భముల జాచిత్యము పాటించుటకు చితకవిత్వము వాడుట ఆవశ్యకమయి 

యున్నది. అట్టి సందర్భములో అది కావ్యళోభ నినుమడింప జేయుననుటలో వి(వతి 

1 చితకావ్యకా తుకమ్, పీఠిక పుటం 2౫84 ఆధారము, 
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ప త్తిలేదు. పాకల స్వభావము సహణముగ నుండునట్లు దిద్ది తీర్చుటకిది తోడ్పడును. 

చితకవిత్వము 'వెలయించుటకు (కథమ సందర్భము. అత్యుత్తమ విధానము గూడ, 

ఈ చ్నితకవిత్వ రచనము కావ్యములో సందర్భమునకు దగిన ఒక రకమయిన 

ధ్వనిని సూచించును. అస్పుడు చితకవిత ఒక కవితాభేదముగ వాడబడుచున్నది. 

సందర్శ్భోచితముగ ఎట్లు వాడబడుచున్న దో మాతము, 

క్ ఒకపా[త తడబడుచు మాటలాడుట నడుచుట లనెడి ధ్యనీనీ సూచించు 

టకు వర్షసా మ్యమ్బు శబ్రసామ్యము గలిగిన (హస్వాక్షర సహిత శబ్ద రచనమవసరము 

1) ఉదా; “తడదిడనడుగిడు”” _. భాగవతము [8-103 |. 2) (శ్రీరంగమహాత్మ్య్య 

ములో చి తసేనుడను గంధర్వుడు తన గర్వముచే మహిమలను పోగొట్టుకొని 

చుల్కనమై దేవువి (పార్టించు సందర్భమున సర్వలము రచనము సందర్భ శోభితము 

ఆతడంక లఘువయినాడని నూచితకము. 

2 నిరోష్ట్య చ్మితము : పెదవులు కలువ పీలులేదు. పలుకవలెను. అప్పు 

డో ష్ట్యాక్షరములు పరిహరించిన రచనము పాత కుచితము, ఎందుకన ఆపాత 

స్వభావమున్నది యున్నట్లు (దర్శించి నట్లగునుగదా ఉదా?..దండ్కి దశకుమార చర్మ్నిత 

మందు మం్శతగు ప్పుడు రాజుతో మాట్లాడు సందర్భము. 3, గుప్త నంభాషణము. 

పోకూరి కాశీపతి_సిద్దని చరి తలో రామునిచేత సీకపేరు చెప్పించిన విధము. పద్యము 
నాల్గుచరణముల తుది అక్షరములు కలుపుకొనిన “సీకి అని పేరు వచ్చును, 

భర్త భార్య పేరు చెప్పుట ఆచారము కాదు. సమంజనము కాదు, జాచిత్యమునకు 

విరుద్ధము. అందువలన కవి ఈ చిత్రము ద్వారా రామునిచేత సీత పేరును చెప్పిం 

చను. ఈ చితము సందర్భోచితము. ఇది నామక్షద గూఢ చ్మితము, 

4 బంధగర్చ కవితా రచనము._ ఇది ఒకరకమయిన ధ్వనిని (నరాదించును 

ఉదాొః_ నన్నెచోడుని కుమార సంభవము. అందు నాగాభరణుని నాగబంధమున, 
చ్మకిని చ్మకబంధమున స్తుతించుట, చతుర్విధ జ్ఞానోకదేశము కొణకు చతుర్విధ 
కందము. భక్తుని శరీరమున పరమేశ్వరుడు నిరంతరము గర్భస్టుడై యుండునని 
తెలుపుటకు కందగర్భ చంసకమాలను రచియించుట సందర్శ్భో చితమై యొప్పు 

చున్నది. 

ఇక మజియొక తెగకు చెందిన కవులుకలరు, వారు చితమనిన చెవి కోసి 

కొనెదరు వారికి దోడు, చిితమవిన మిక్కిలి మక్కువ్క జొపెడి పాఠకులు కూడ 
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లోకమున కలరు. ఈ జాతికవులు కావ్యములలో నక్క_డక్క_డ చితమును చూపుట 
కంచె (పత్యేక చి తకావ్యము (వాయుటమేలు. ఇట్టివి కవి తన చిత కవితా రచనా 

నామర్థ్యము నెణబుకసజచుటకు, (పజ్ఞను చాటుటకును , పాఠకులకు చిత కవిత పెగల 

అమిత (ప్రీతిని దీర్చుటకును పని వచ్చును. ఉదా:.___ఆశ్వాసాంత పద్యముల చిత 

రచనము, అచ్చము నిరోష్ట్యకావ్యములు, అచ్చతెలుగు కౌవ్యాలు అనే కార్తకావ్యాలు 

మున్నగునవి. 

సందర్భా నుసారము చితకవిత ఒక కవితాభేదముగ ఎట్టు వాడబిడునో గమ 
నించితిమి. చి తకవిత ఒక చితరూప శ బ్రాలంకారము, (వహేళిక్కా(క్షక్నో త్తరాదులు 

స్వరవ్యంజన చ తాదులు చిితరూప శ బ్రాలంకారములు . 

చితకవితలో ఒక భేదమైన ఆకార నియమచ్చితము (బంధకవిత్య చిత్రా 

లంకారమని చెప్పవచ్చును, 

ఇట్లు, కవితాభేదముగ్య అలంకారముగ, జొచిత్యము ననుసరించి యుత్తమ 

కావ్యముల యందును, చిికకవితాాపయోగము మిక్కిలి యొప్పిదమై, శాస్త్ర సమ్మ 

తమై యుండునని చెప్ప ఏలగుచున్న ది. 

చితకవిత ఒక శబ్దాలంకారమా? లేక దానికి దీనికి భేదమేమయిన కలదా? 

ఆనునది (పశ్నము, సంస్కృ తాలంకారికులు చిితకవితను శ బ్రాలంకార శీర్షిక కింద 

జేర్చి వివరించిరి. అంత మాాతముచేత చి తకవిత్వము కేవలము శబ్దాలంకార 

మని చెప్పరాదు, లాటాను (పాస, ఛకాన్నుపాస, యమకము, ము క్ర సద గస్తాదులు 

శబ్దాలం కారమును చిత కవిత్వము కావ్యములో రసభావముల కడ్డు రాకుండుటయే 

కాక వానికి (పోద్నలము వహించుచు ఒకానొక ధ్వనిని (నసాదించుచుండి, ఒక 

(వయోజనమును చేకూర్చునని లోగడ గమనించితిమి. చి త్రములోని రచనా విశేషము 
బిట్టి, సందర్భో చితముగ డాని వాడకము బిట్టి, అందువలన కలిగెడి (వయోజనమును 

బట్టి, అది కేవలము శద్దాలంకారమని చెప్పజాలను.  శబ్దాలంకారరచనకు దీని 

రచనము భిన్న మయినదని వేటు చెప్ప నక్క. అలేదు, 

కొందు సంస్కృత లాక్షణికులు, తెలుగుక వులు చితకవిత్వము వాడకము 

గూర్చి తెల్పిన తీరు దిగువ వివరింపబడుచున్న ది. 

చి తకవికను శద్దాలంకారముగ భావించి ఆ శీర్షిక (క్రిందనే దండి మొదలు 
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కొని సంస్కృత లాక్షణికులు, వివరించి |పదర్శించిరి. తెలుగులాక్షణికులలో అప్ప 

కని. “శబ్రార లక్షణాలంకార సీసమాలిక్క [ అన్నకవీయము, (ఫ.33 లో “పాసాదిగా 

చెప్ప బడినవన్నీయు శబ్దవితతి కలంకార వితతులయ్యె అని అందునను (పాసా 

దులు చిత గర్భబంధ కవిత లన్నిటిని పేర్కొనెను. 

శద్దాలంకారముగ ఠః చిత కవిత కావ్యములలో తప్పక వాడపలెనని 

సంస్కృత లాక్షణికు లిట్లు చెప్పియున్నారు. 

శబ్దాలంకారమాలన్ని యు గద్యపద్యములలోను రసానుగుణముగ క్రవులచే 

(పయోగింపబడవలెనని ఇట్లు (నకాశవర్షుడు నొక్కి చెప్పెను, 

అమీచ శబ్దాలంకారాః 

పద్యేగ దే్యేచ కోవిదై 

కారా్య్యాః సందర్భ శోభాయె 

యధొచిత్యం యథారసము, 

[రసార్లవాలంకారమ్ | 

శబ్దాలంకార చితోక్తులు వాగే వికి సముజ్ఞ్వ లాణరభములని ఈ శా స్ర్రకారుడిట్లు 

పల్కెను. 

“జాతి స్తద్మత వాగ్గేవ్యామూర్తి _స్తద్ జైయిరు దీరితా 

ద్త్రి య స్త్వ్వంగ సాందర్య లావణ్య మధనృ త్రయః 

రచనా ఘటనే దేవ్యాః కుండలే పరికీ ర్రితే 

లీలాకమల మొచిళ్యం వాసః (పళ్నో త్రరమ్పరమ్ 

(పహేళికాం తు పదక, మన్వుపా' తు కంచుకమి 

(క్రీడాశకుంతం యమకం గూథ్ క్తిం కేళశికందుకమ్,” 

(రసా. అలం. 111 66.74) 

ఇట్లాతడు సరస్వతీదేవిక్ విలాసవాసముగాా పదకముగ్కా కంచుకముగ్యా | క్రీడాశకుంత 

ముగా శకేళికందుకముగ్యా ఈ (వళ్ళో త్త (త హేళికాది చ్మితముల నుగ్గడించెను. 

అడియేకాక . 
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“వినాచ శ్లేష చి తాభ్యాం 

కీ దృశీ వాగ్వి దగ్గకా శేషచి, కములేని వాగి?న్యాన సామర్ష్య్శమెట్టిది? అని 
ధు శా ఇ ళు రు (cn) 

నిగ్గదీసి యడిగెను. 

కావ్యములలో తప్పక చితకవిత చొప్పించవలెనని తెలుగుకవు లిట్లు తెల్చిరి. 

Ll; భై రవుడు, శ్రీ రంగనుహత్యమున 

కం॥ చెప్పెద6 గావ్యము రసములు 

చిప్పిల వర్ణనల నింపు చిలుకగ( బాకం 

బుస తిల( జి|కరచనలు 

చొప్పడ శజ్లార ఘటన సుకవులు మెచ్చన్ (1-27) 

(శుతికింపైనచో చోద్యముండునని భెరోవుడిట్లు చెప్పెను. 

కం॥  [శుతి సుకరంబై మధుర 

(శుతి కిలిత స్వర విశేష సువ్యక్రరోబై 

(శుతి "ఘోసషము వినంబడె ఏ 

(శుకముళ నచ్చోట నేమి చోద్యము గలదో. (5_5) 

(గ థస్టమైన ది తకవితను వెలయించిన వారిలో (పథముడ నన్నె స... 

ద్వితియుడు ఈ భైరవుడు 

2. సవరము చిననారాయణనాయకుడు కుపవలయాశ్వ చరిత మంమత్త  కంత్వా 

లక్షణముల నిట్లు తెల్చెను, 

ఒకచో శబ్దనిగుంభనం: లొకచోయు క్తి [కియా గౌరవం 

బొకచో నద్భుతజాతివార్త లోకచో నుజ్జుంభితత, దస 

(పకరంబుం గనిపించినన్మడికి సంభావింప నర్త ంబు ఈ 

కకటా యేమియు లేని కబ్బ మదికాహ్లాచంబు గావింమనే 

3 గం, వేం. క .. (ప. రా. జం. వి. ఏ. అవతారికలో ఇట్లు చెప్పెను 

“పీతి వద్యంబు జమత్కతి”. 2 1. 

“చి తబంధమ్ములచే సోయగము మించి ..23. 

31 
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4. అహోబిలకండితుడు కాళిందీ కన్యాపరిణయములో 

కం! చితవ్యక్తులనట కౌ 

క్రి ఏ (తాభివ్యక్తు లేమి చిత ంబగునే 

చితవ్యక్తుల చి|తము 
చి తధ్వని రుయత నర్ధ చితత మెజయన్ (5-78) 

అని వివరించి “కర్లంబుల కుండలీ దింథాల9కారంబును, గనద్భాహుల మాలికా 

బంధాలంకారదునుు, గరతలంబుల పద్మ బంధాలంకారంబును గప్పునూగారున నౌగ 

బింధాలం రంబును అని ఇట్లు సందర్భ సహితముగ (బంధచి[ కము) అలంకారము 

లేవి వాడవలెనో బెప్పియున్నాడు,. (6-270). 

వ ముద్దుహళని...రాధికా సాంత్వనమున, 

“ఆశుకవిత్వంబు లల్లి తేనేసరా 

చిత వబంధముల్ చేయవలదె అనియు, 

6. _ పోలిపెద్ది వెంక్టటాయకవి. వేణుగో పాలశతకమున, 

“కవుల మంఛంతింతగా నల్లి తేగాదు 

చిక పబంధముల్ శ్రేయవలయు. అనియు ఆనతిచ్చి రి. 

7. నెల్లూరి వీరరాఘవకవి. “వివిధ చితస్ఫూ ర్తి “శ్తేషోక్తి “చమత్కార 
సందర్భ గర్భిత చతురవ్య త్రి" “ఎకార్లవై భవము” అని (1-29, 1-32) 

పద్యములు చెప్పియున్నాడు, 

ని, వ్మికాలశేషాచార్యులు గారు చెప్పిన తీరు, 

ఉ॥ ఏ కవితా వధూమణికి నెంచగ భూషలు శ్లేష ముఖ్యముల్ 

(పాకటమైన నాగముఖబంధము లా రోతీకాల బంధముర్ 

స్వీకృత గర్భధారణమ శ్రీకరగర్భ కవిత్వ వ్మిభదుం 
చా కవితా వధూనుణికి నారయకబ్బము సంతకాదొకో. 

(శ్రీ. వేం. చి. ర. కరము, ఉ. భా. 14). 
వ్యంగ్యార్థ సమన్విత కఏిత్యము సండితులకే అర్హమగునేమొ, కాని చిత 

కనిత్వము | శవణసుఖమునిచ్చు గుణముచేతృచి తాలంశారముగ వాడబడుచుండుట చేత, 

పండిత పామరుల నెక్కువ ఇ నుట్టూత లూగించి, ఆశ్చర్యమున ముంచెత్తి, ఆనం 

దింసచేయు చున్నదని భావింపవచ్చును. 
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అర్హమునుబట్టి ఒక కావ్యము లేదా కవిత్వము ఉత్తమ మధ్యమ అధమ 

ములుగ ఆలంకారికులు చెప్పియున్నారు. వారిదృష్టిలో చి తకవిక్వ మధమమగును. 
కొన్ని కలోరనియమరహిత చితకావ్యములు లేదా చి తకవిశారీతులు కలవు. ఉదా: 
1. నిర్వచనకావ్యములు. 2 చతుర్విధ కందరోచనము. ఇట్టి చతుర్విధ కంద 

సద్యములకో మాతమే రచియింసబడిన కావ్యము చి తకావ్యము. 3. అచ్చము 

నిరోష్ట్యచి తమయ కావ్యము,చతుర్విధ క౭ద లేదా నిరోష్ట్యపద్య రచనాపవిధాన మునకు 

'రెండు మూడు పద్యములు (వాయునవ్పట్కే కవి అలవటుపడను, అవ్చడిక ఆ చిక 

రోచనావిధానము వయి దృష్టి పెద్దగా నుంచనవసరములేదు. ఇక దృష్టి రసభావవర్ష 

నాలంకారాదులపై తప్పక మజలును అప్పుడట్లు నిర్మింపబడిన కావ్యము నియమ 

ముండుటబట్టి మధ్యమము కాగలదు. ఒక్కొక్క ప్పుడు పరికించినచో అబ్టికావ్యము 

లు_త్తమములగుటకు వీలున్నదని నేను భావించుచున్నాను.! 

ఒకవిషయములో ఒక కవిత వ త్రమమైన మజియొక విషయములో ఇంకొక 

కవిత వుత్తమమగును, ఒకొక్క సందర్భ ములో ఒకొక్క కవిత కావ్యమునకు 

శోభచేకూర్చును. అర్హ్మ వాధాన్యము నహించినది ఒక-కున్క చమక్కార (పాధాన్యము 

వహించెకిది పెతొక కవితయగును. దేని పరిధి దానిది. దేని సన్తదానిది. దేని 

ఏలువదానిది. దేని గుణము దానిది. ఒకదానిలో మజియొక దానికి పోలికలేదు. 

పోత్చినచో ఆయాగుణములలో దేనికదియేసాట్. హెచ్చుతగ్గులని |వశ్నయేలేదు. 

మల్లె, గులాబిపుష్పములు రెండును రెండే వాసనరంగులలో  చేనికదేసాటి. 
చితకవితా గుణములు, దానీ పరిధి స త్రవిలువ లోగడ  గమనించితిమి 

గదా. కవిత్వము రుచిరార్థము (వనాదించును. చితక త్వము పండిత పామర 

జనులకు రుచికరి పదార్థములందించును. రెండును ఆ ప్వాదింపదగిన వే, ఆచరింస 

దగినవే. ఆనందదాయకము లయినవే 

5. తెలుగున చతుర్విధ క వీకలు_చి!| తక వీత్వము 

తెలుగులో చి తకవితా స్వరూప స్వభావముల నజయుటకు కెలుగులోని 

చతుర్విధకవిత లగూర్చి తెలిసికొనవలసియున్నది. 

1 కవిత్వము-చి[త కవిత్వము, నా వ్యానము. కే 11-506 

నమాలోచన, పతప। తికలో (ప్రచు తము 
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తెలుగు కవిత చతుర్విధ మనియ్క అందు చి|కకవిత్వ ముకటి అనియు 

తెలుగు లాక్షణికులు, కవులును, సలువురు తెల్పిరి, మొదటగా చతుర్విధ కవిత 

లెవ్వియో అరయుదము. సాహిత్య విమర్శకులు పలువురు వీనినిగూర్చి లోగడ 
చర్చించి కేల్చిరి. కాని మసమొకసారి మరల సంగహముగా ముచ్చటించు 

కొనవలసీ యున్నది, 

“మృదు మధుర చిత విస్తరిలు చతుర్విధ కవితలనిపేరు పెట్టకయే 
నన్నయ్య, శ్రీనాథు క వులిద్దరే (వస్తావించిరి. వారి (గంధావతారికలలో పొఠ 

భేదమగుపడు చున్నది 1 

మృదుకవిత కోమలపద విన్యాసముతోడను లలిత భావములకొ డను, (వనాద 

గుణముకోడను కూడినది కనుక మధుర కవితలో అది అంతర్భవించు గని తెలుగు 

వాషాసమితి, VOL. 6. కవితాభేదములు, పుట 617_.619లో వివరించుట జరిగినది. 

తెలుగు ఛందో వికాసములో కూడ ఇదే అభి పాయము వెలువరింపబడినది. మృదు 

వన్నది మిగిలిన వానికి విశేషణమని తాత్పర్యము. దీనిని బట్టి ఇక మధుర 
చిత, విస్తరణ మూడే మిగిలినవి. ఇవి వాని గుణమునుబట్టి 'పేర్లు వానికి సార్ధక 

మైనవి. మధురముగా నుండునది మధుర కవిత్క చితముగా నుండునది చిత 

కవిత, విస్తరించి, అష్టాదశ వర్ణనలు అలంకార భూయిష్ట్రమైనది విస్తరణకవిత . 

వి స్తరకవితకు విసారమని నామాంతరము. 
తర్వాతి కవులందరు పై మూటికి తోడా శువుచేర్చి ఆశువు మధుర చిత్ర, 

విస్తరలు చతుర్విధకవితలని 'పేరిడి పేర్కొ-నిరి. 

1) వెన్నెలకంటి అన్నయ్య పోశడశకుమార చరి త[6_13}, (2) చిన్నన్న. 

సరణుయోగి విలాసము (పుటి. 206], (3) పింగళి సూరన._కళాపూ ర్లోదయము 

[1.11], (4) గ. వేం, కవి..[ప. రా, క లః (43) (5) శేషము వేంకటవతి _ 

తారా శళాంకము [2-5 ఓ] తెలుగు లాక్షణీకులలో వారాకవి రాఘవయ్య “లక్షణ 

దీపిక*టో ఇస్తే చెప్పి, యీ కవితల స్వరూసములను చక్కగా వివరించియున్నాడు. 

దీనినిబట్టి ఆశువ్కు మధుర చిత, విస్తరలు చతుర్విధ కవితలనడి సం(పదాయము 

(వచారోమైనట్లు తేలుచున్నది. 

౪ చూడు పీఠిక RIV (శ్రీ పరా. కేం. పివి, అకాడమీ (వా 19-7 
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కవితాగు జమునుబిట్టి మధుర్క చిత విస్తర, లేర్పడినట్టు లోగడ తేలిపితిమి. 

త్వరిత గతిని చెప్పబడెడిది ఆశుకవిత. అదే దాని గుణము. అవధాన (వృక్రియ 

దీని (క్రిందకు వచ్చును గనుక అది (పచారమై, పిదక్ష అధికాశు కవిత్వము విస్త 

రిల్లుటం జేసి ఆశువు కవితా విభాగముగాజేరినది. కొవున ఇప్పటికిని తెలుగునాట 

చతుర్విధక వితలన ఆకువ్క మధుర, చిత, వి స్తరలే. 

కాని జూలూరి అప్పయ్య పండితులు మనుచరిిత వ్యాఖ్యానమున బంధ, 

చిత్క గర్భ, ఆశువులు చతుర్విధ కవితలని భావించిరి. ఇళ్లు నిడుదవోలు 
వేంక(టావుగారు ఉదాహరణ వాజ్మయ చరితలో “అప్పకవి (క్రీశ. 166) 
నాటినుండి ఆశువు మధురి, చిత, విస్తరలనెడి సం|పదాయము మణుగునకడి 

ఆశ్కు బంధు గర్భ, చిత కనిత్వములనెడి మతభేదమేర్పడినది. అయినను చాల 

మంది కవులు, లాక్షణ్కులు (ప్రాచీన సం్యపదాయమునె పొటించిరి*) అని తెల్పిరి. 

దీని నిట్లు వివరింపదగు ను, 

చిత కవిత స్వరూప స్వభావములగూర్చి ఇప్పటివరకు చూచిన దావిని 

బట్టి-చి(త భేదమైన ఆకారనియమచి. తము బంధకవిత్వముగను గూఢ చి తములో 

పద్య గూఢము  గర్భకవిత్వముగను చెప్ప వీలున్న దిగదా. కనుక బంధగర్భ 

కవితలు చి|తకవితా విభాగములేకొని కవితా విభాగములుకావు, కనుక గ౧౦ధ 

గర్భ కవితలు చి|కకవితలో ఆంతర్భవించునవే. ఇళ్లే రావూరి దొరనామిశర్మ 

గారు భావించిరి.! పాటిబండ మాధనశర్శగారు చిక కవిత్వ జాతిలోనివి బంధగర్భ 

కవితా విభాగములనిరి,2 

ఆశువు, చిత, గర్భ, బంధములు చతుర్విధ కవితలనుట * పొరపాటు, 

ఏలన ఇవియే కవితా విభాగములన ఇతర కవిత్వమే కవితా విభాగములనిన జేరును. 

చి తకవి పెద్దన చి తోకవితల గూర్చి స్పష్టముగ ఇట్లు తెలిపియున్నాడు. 

“చిక కవితలొనరు క్షితిమున్ను జెప్పిన 

వృత్త గర్భి తముల నెసగికొన్ని 

పద్మచ(కబంధాదులను గోన్ని 

యమక భేదగోషనములు గొన్ని” [3-100] 

1. తెలుగులో ఛందోరీతులు. చిత కవిత |పింటు, 19062, 
2౪ విజ్ఞాన దీపిక 1 ఆం, (ప= సా అకాడమీ (ప్రింటు లిం పుట శ4డిలి, 
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కావున చిత కవితలలో వృత్త గర్భ్చితములు, పద్మచ(కబంధాదులు 

చేడననియే చ్మితకవి భావన. చిత కవితా భెడములై న చిత, బంధ్క గర్భ కవిత 

లకు ఆయాసేర్సిడి చి తకవి పెద్దన కంటు విపులముగ వివరించినవాడు అప్పకవి. 
అంతమా[తనున అవి వేర్వేరు కవతలన్సి అవియే చతుర్విధ కవితలని అవి 

ఆశువ్పు గర్భ, బంధ, చ్మిళలని అస్పకవి భావించినాడను కొనుట మన పొరపాటు 

భావన. 

ఇ ట్లు షరిశీలించి చూడ ఇశువ్కు వధుర్క చిత, విస్తర కవితలు చతుర్విధ 

కవితలని తేలును. 

ఇక చిత కవితయందు చేరు రచనలగూర్చి _ విచారించుదము. ఏయే 
రచన లేయే కవితా విభాగముల జేరునో వివరించినవాడు వారాకవి రాఘవయ్య. 

చిత కవిత | కింద చేరదగు రచనలగూర్చి ఆతడిట్లు తెల్చెను. “చి త కవిత్వం 

బన్నది పాదగోపనంబున్ను గద్య భమకంబును పాద్యభమకంబునుు నామగోప 
నంబును, అనులోమవిలోమగతి వద్యంబును కిందగితక గర్భిత వృ త్తంబులును, 

కందద్వయ గర్భిత మణిగణని కరంబును, (కొంచపద గర్భిత కందద్యయంబునుు 

ద్విపద చౌపదలాలి సువ్వాల మంగళహారతి ధవళంబులు శోభనార్హ చం,దికాదిపద 

డర్వలాడిలయ గర్భిత సీనంబులున్కు కంకపటమండూక తురంగ నటభేరీ నినాద 
నాటకరంగ వృ త్తంబులును, ఓష్ట్య నిరోష్ట్య సంకర జిహ్వా; అచల జిహ్వ 

నృ త్తంబులున్సు రగడ బేదంబులున్కు శాళగతులున్కు దండక  వృత్తములును, 

అష్టదశ షోడశగదళ, ద్వా (తింశ ద్రళపద్మ బంధంబులునృునవావరణ  ద్వాదళావరణ 

చ్మక బంధంబలును, రథ నాగ ద్వినాగ కులాల చక ఆందోళికా, ఛ|తాది 

బంధంబులును, గోమూతికా పుష్పమాలికా పృష్పగుచ్చ మృదంగ డమరు ఖడ్ల 

(శత్రశూల కంకణ సర్వతోభద కవి కల్పితకల్ప వల్లరి నివియాదిగా గల్లు బహునిధ 

చమత్కారంబుల చిత్రంబులు రచియించుట జేసిన యది 

ఈతని మతమున ఆశ్కు మధురి, చిత విస్తరీలు చతుర్విధ కవికలు. 

గర్భ, బంధకవితలు చిత కనితలోని విభాగములే అనియు, చి తకవితాస్వరూసము 

వివరించుదు చమత్కార మీ కవితాస్వభావమనియు నితడు తేల్చి చెప్పెను. 

కాని రగడభేది ములు దేశీయములగుటచే నుధుర ౯ భాగమున చేర్చునలసి 
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యుండగా ఇతడు చి(తకవితలో చేర్చెనని సంపత్కుమార్గాకు భావించిరి... అట్లు 
తాళగతులును, దండకవృ త్తరచవము చి తమని యిందుచేర్చె నేమొ. కాని ఇవి 

యిందు చేరవు. 

ఇక చతుర్విధ కవితలలో చ్నితకఏతకు మిగిలిన మూడు కవితలతో గల 
సంబంధమును పరిశీలింక్రవలెను. 

ఆశువు : త్వరితగతిని చెవ్చబడెడిదీ కవితయైనను చి(తత!త్త్వ మందున్న చో, 
అది తర్వాత చిత కవిత్వ విభాగమున జేరును. ఉదా ;_ ఇచ్చా వాక్యసంఘట్టన ము, 

ఇది దత్తపదివంటిదని నారు గుమ్మాశంకరరావుగారు.® రచన చ్మితముగా ఉండును 

కనుక అప్పకివి దీనిని చితకవితలో చేర్చియున్నాడు. వర్షవిలోపము, నల్లెంట్లు 
కొంతవజపు (వళ్ళో త్తర (వ హేళికలు మొదట ఆశువుగా చెప్పబడి రచనా చమ 

త్కృతినిబట్టి తర్వాత చిత కవితలో చేరునవి, కఎలా వినోదము కొఅకుద్దేశింవిన 

యిట్టి చిత రచనలు ఆళువుకు సంబంధించినవే సంస్కృతమున ఆభువున్న ది. 

తెలుగు కవులు దానిననుసరించిరి. చిత కవిత ఒక ఛాయగ ఆళువునందు చోటు 

చేసికొనును. పరి శమ్క సాధన, సమయస్ఫూర్తి, భావన ఈ కవికితప్పనిసరి, 

కధురము:? “లయ షమాణంబుల నొప్పి” మృదుమధుర వచన రచనల 

(పసిద్ధంచై న యది అని దీని స్వభావము. దేశీయ కవితలనగా రగడలు సవములు, 

తాళములు. అవి యిందు చేరును. 

సంస్కృతము కన్నడముల మధుర విభాగములేదు. తమిశమున (కీ. క 

12వ శ తాబ్దినుండి (పసిద్ద జెందిన “పొట్టియల్ * (గంథమున ఆశు, మధుర చిత, 

ఏస్తరలని కవిత తెలుపబడినది ఈ “మధుర దేశికవితలోనే వర్ణిల్సి నది. దాక్షణాత్య 
సాహిత్యమునకు సంబంధించినది. అని నిడదవోలు వేంకషటావుగారనిరి. చ్మిత 

కవితలో ఒకే భేదమున కావ్యము నిర్మించిన, అందు మధుర కవితా స్వరూపము 

చోటు చేసికొనును. 

ఒ తెలుగు ఛందో వికాసము, కులపతి నమితీ వరంగల్లు 10-5-62. 

2 తెలుగులో చీ/తకపిత. వ్యాసం, గోతెలుగు” ప్మతిక్కపచుకణ. అకా 

డమీ 'సెప్రంబరు i879 

క ఉదెొవపారల వాజ్మయ చరిత 
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ఈ మధురమునందు మిగిలిన మూడు కవికల (వవేశము కొంచెము కష్ట మె. 

అయినను ఈ రచనలో చి తకవితను వెళయించిన వారున్నారు. ఉదా ;. పురాణం 

పిచ్చయ్య... మైరావణ నాటకములో పాద భమకము “వూరాను తతను రామూ 

అను పద్యము, 

విస్తర కవిత ఏ ఇది వ్విస్తరించి యుండి తనలో మిగిలిన మూటికి చోటొసం 
గును. అంతటి శ క్రిగలది. మహా కావ్యములీజాతికి చెందినవి అనగా తెలుగున 

(చబంధములు. సందర్భాను గుణముగ ఒక శ బ్రాలంకారముగ సంస్కృత 

కవులు వి స్తరకవితలో చితకవితను (పదర్శించిరి. ఉదా ;. మాఘుని శిశుపాలవధ, 

భారవి కిరాతార్డునియము, అన తెలుగున నంది తిన్మునాదులు చితముల చవి 

చూపించిరి, 

చిత కవిత్ ? ఇక చిత కవితకి మిగిలిన మూడు కవితల కవుల కంబ 

అధిక (పతిభ పాండిత్యము లవసరము. చిత్రకవి మేధకు (శమ నధికముగా గలిగిం 

చును. ఛందస్సాధారముగా జేసికొని అద్భు తమును పుట్టించెడి విధముగా ఒక చమ 

త్క్యారమునుు ఒక చితమును పాఠకుని ముందుంచునది చితకవి3. 

సంస్కృతము, కన్నడము, తమిళ తెలుగు మున్న గు భాషలన్నింటియ౨దు 

చిత విభాగము కలదు. 

పె చర్చవలన తెలుగున చతుర్విధ కవితలు, వానిలో చిత కవితయొక్క 
స్వరూప స్వభావములు, చిత కవితయందు చేరదగు రచనలు, చతుర్విధ కవిత 
లలో మిగిలిన మూటికో చిితకవితకుగలి సంబంధము మున్నగు విషయములు 
తెలిసినవి, 

8. చితకవిత్వము- భేదములు 

చి తకవిత్వ స్వరూప స్వ భావములు తెలిసిన పిదప దాని యందలి భేదము 
లను తెలిసికొ నెదము, 

హేమచందుడు కావ్యాను శాసనములో చ్మితము గూర్చి నిర్వచించుచు 
చి తకవితా భేదములనందే వివరించెను. 
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“స్వరవ్యంజన సాన గత్యాకారనియమచ్యుత గూఢాది చ్మితమ్” [5-4] 

ఇది పరిపూర్ణ నిర్వచనము చితములో అన్నిరకము లిందు పొందు పజుపబడినవి, 

అవి 1. స్వర 2. వ్యంజన 3 స్థాన 4. గతి 5. ఆకారనియమ చిితము 
6. చ్యుత 7. గూఢ రి. “ఆది” చితము* నుటలో (వళ్ళో _త్తర |ప్రహేళికాద్కు అనే 

కార్థ కావ్యములు మున్నగునవి స్వీకరింపవలెనని కావ్యను శాసనము టిస్పణిలో 
అర్ధము చెప్పబడినది. 

తెలుగులో విన్నకోట పెద్దను చిత కవి పెద్దన, అస్పకవి మున్నగువారు 

చితకవితా భేదములను తెలిసి (పదర్శించిరి. 

చ్మితకవి పెద్దన ఆ భేదముల నిట్లు వివరించెను. 

“చిత కవిత లొనరు కితిమున్ను జెప్పిన 

వృ_త్రగర్భితములు నెసగికొన్ని 

పద్మచ కనాగ బంధాదులనుగొన్ని 

యమక చేద గోసనములు గొన్ని” 

[ల.సా.సం.3...100] 

వృత్త గర్భితముఐనుబలో హేను చందుడు చెప్పిన గూఢ చితము క్రింద 

పవ్యములు పద్య గూఢముగా భావింవనగును. గోవనము ఐగూడ ఈ గూఢచ్చిత్రము 
(కింద పాదు సద గూశములుగ భాఏంపవలెను, పద్మ చ్మకనోగబంధాదులు “హేమ 

చందుడు చెప్పిన ఆకారనియమ చ్మితము (క్రిందకు వచ్చును. కానీ మన తెలుగు 

లాక్షణికులు, కవులు దింధకవిత్వమనియే పిలిచిర. ఆకారము “చిత్తరుపునకు 

(పాధాన్యమికి సంస్కృతమున అకారనియమ చితమని పిలిచిరి. పద్యాక్షరము 

లాకారమున ఓక నియమమున బింధింనబిడుట నుబిట్టి ఆ బంధనమనెడి (క్రియా వద 

(పాధాన్యమును బట్టి తెలుగున బింధకవిత్య మని సేరిడిరి, చేరు వేజైనను (క్రియ 

ఒకటే, 

యమక భేదములనగా ఏకపాద్సి ద్విపాది చ్మితములు. వీనిని అప్పకవి 
గు ర్తించను స్వర వ్యంజన చి తముల [కింద కాక ఏనిని అక్షర చి తము (కింద 

(గహింపవలెను, 
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చితకవి పెద్దన ననుసరించి అప్పకవి ఇంక కొన్నిటి నధికముగా జర్చెను, 

కొన్నిటిని విడిచి పెన్టైను. 

విన్నకోట పెద్దన చెప్పిన “సరిగమ చథనుిలను అక్చకవి తొలుత చిక 

కవితా భేదములలో చెప్పెను గానీ వానిని వివరించు సందర్భమున విడిచిపెళ్తైను. 
ఈ “సరిగమిలు “స్వరవ్యంజని మ్మిశ చితము (కింద చెప్పనగును. ఏలన, 

స్వరవన్యంజనముల రెండింటి చి తనీయమ మందున్న ది. 

చితకవి "పెద్దన చెప్పిన “గుణితము'ను అప్పకవి విడిచి పెళ్లైను. అప్పకవి 

అధికముగా చెప్పిన వీకిందివి. 1. ఎకపొది 2. ద్విపాది. ఇని యనుక బేదములు. 

అక్షరచితమునకు సంబంధించినవి. 3. (తిపద. మూడు కదములను మొదటి మూడు 

పాదముల యందు దాచి, నాల్గవ పాదమున ఆపదములు చెప్పబడును. పద గూఢము 

(క్రింద నేను దీనిని _గహించితిని. 4, అక్షర విలోవము, ఇది వర్గచ్యుతమనచెల్లును, 
చ్యుత చితను (కింద గై కొనబడినది. త్ నల్లెంట్లు 6. ఇచ్చావాక్య సంఘట్టనము 

లాశువుకు సంబంధించి, అవధాన విద్యయందు వాడదడెడివి. చితముగా పూరింప 

బడును కనుక వీనిని చితక విత్వము [కింద అస్పకవి చెప్పెను. “ఇతరచి. తములు” 

్ర్షిక [క్రింద వీనిని నేను తేల్పితిని, ఇవ హేమచం(దుని “అది” చిత్రముల కిందకు 

వచ్చునన్న మాట, 

వార్హాకవి రాఘవయ్య “నామగోకనముిను చెప్బియున్నాడు. ఇది పద 
గూఢము (కిందకు వచ్చును 

భేదముల స్టూల వివరణము; 

1. స్వరచి తము: ఇందు "పేరుకు దగినట్లు స్వర సంబంధ ,చితము లుండును, 

ఉదా; తలకట్టు, గుడులు 'మొ॥. 

2, న్యంజన చి తము: వ్యంజన సంబంధ చితము లిందు చేరును. 

ఉదాః_ ఎకొకర్కి ద్వ్యాతరి మొ।। . 

Sy స్తాన నియమ చిితము;._. అక్షరములు పలుకబడు స్థానమును బిట్టి ఆ 

అక్షరములు మాత మే (గహించియో, విసర్షించియో చేయబడు చితమిది. 

ఉదాః.. ఓషనము, నీరోషంము అసషరొము మొ, భాషణ, ఇదా సి క. 
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4. గతిచి| తము; అనులోమ విలోమ గతిని గెందు అక్షరములను పాదములను 
గమనింతుము. 

ఉదాః_ పాద్య సద్య భమకములు , 'మొ॥. 

ఈ పె నాలుగు చి|తములను గలిపి శబచితకఏత లనవచ్చు ఈశబ చి|తముల యా ద ద 
మిశ్రమము కూడా గమనింవపదిగును, 

తః ఆకారనియమ చి తము; ఇదే బంధకవిత్వము. 
ఉదాః_ మురజ్క శంఖబంధములు. మొ।।, 

చ్యుత చిితము ; మా(తార్థమా। తావర్ధాదుల చ్యుతము లిందుండును. 
రు (౨) 

గూఢ చిత్రము : వివిధ వద్క పాదగూఢములు భాషాగోతనముు పద్య 

గూఢము | గర్భ కవిత్వము | లిందు గమనింతుము, 

హేవచందుని “ఆది” చిత్రములు ఏ వీనియందు (పశ్నో త్తర (వహేళికలు, 

నల్లెంట్లు, ఇచ్చావాక్య సంఘటన అనేకార్ల కావ్యాలు మొ॥ చేరును. 
య ౧7 ళు డు 

పెన చెక్చబడినవికాక మతియెమైన చితములున్నచో వానివాని చ్మిత 

సంబంధముల ననుసరించి చొప్పించితిని.స్వ రవ్య: జనములలో రానిస కొన్ని అక్షర 

చి తము (కిందకు చేరినవి. ఇస్తే తదితరములను (గహించుట జరిగినది. 

మజయొక విధముగ చి తకవిత 'మొత మును శబ్రచితము, వాచ్యు చితము, 

రూఫ్చి తమని మూడు రకములుగ చెప్పవచ్చు ను, 

స్వర, వ్యంజన, స్థాన, గతిచి తములు శబ్దచ్నితములు. చ్యుత్క గూఢ (పద, 

పాదు భాషోగోవనము) (పళ్నోతృర, _పహేళికాది చ్మితములు వాచ్యచ్నితములు 

ఆకార | బంధకవిత్యము |, పద్యగూఢ | గర్భకృత్వము] చ్శికములు రూప 

చిత్రములు, 
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ఓ. చి తకవిత ఏ సందర్భము 2 (ప్రయోజనములు 

సందర్భ చితిని పాటించి చితకవితా రచనము చేయుట కవిత కలంకార 

మగుటయేకాక పాఠకుల కేకాగత్క సమయస్ఫూరి, ఆపాఠ్య వస్తుగత లీనథ 

కల్షించును. 

పెదవులు కలు వీలులేదు. అప్పుడు నిరోష్య చి తము సందర్భో చితము. 

ఉదాః.. సంస్కృతమున దండి దశక మార చరిితలో మంగతగుప్తడు రాజుతో 

మాట్లాడిన తీరు. అసలిట్టి సందర్భముల కొటికే చితకవిత్వ ముద్భృవించినదా 

యనినట్లుండును. ఇట్టి సందర్భ ముల ఒక కవితాభేదముగ చితకవిత వాడబడును 

కాని కేవల మొక అలంకారముగ కాదని చెప్పవచ్చును. 

ఇమే ముక్కులేనివారు నిరను నాసికరీతి మౌట్లాడుదురు. ఉదా:. శూర్చణఖ 

ముక్కు పోగొట్టుకొవిన తరి నిరను నాసిక చితమున మాట్లాడెను 1 

తెలుగున నన్నెచోడుడు నొగాభరణుని నాగమురజ బంధములలోను, చ్యకి 

శ కాద్యమరచ క బంధంబునను స్తుతించుట, చతుర్విధ జ్ఞానో పదేశము కొ లకు 

చతుర్విధ కందమును, పరమేశ్వరుని నిరంతరము తలచువాని శరీరమున నతడు 

గర్భస్టుడై యుండునని కేలుపటకు కంద గర్భ చంశకమౌలను రచియించుట 

సందర్భ శోభ వినుమడించును గదా. 

(శ్రీరంగమహత్ర్వములో భై రవికవి లఘ్వర్హములను సాధించుటకు అఘ్వక్షర 

ములను (వయోగించెను, చ్మితసేనుడను గంధర్వుడు తన గర్వముచే మహిమలను 

పోగొట్టుకొని చుల్కనయె [సర్వలఘువుగా మారి] శివుని స్రో తము చేయుట 

సందర్భో చితము. 

వివాహ వేదిక యందు సీతారాముల కంఠసీమను పుష్పమాలిక చేయుటను 

పుస్ప మాలికా బంధమును (వాసి చమత్కరించి చూపినవాడు రావిపాటి లక్ష్మీ 
నారాయణ, [ భారత గర్భరామాయణం. పుట 26, 27. పద్యం 51.]| 

1. నారాంరుణుని. నిరనునాసిక చంవువు*ః [ పుటం 874. 

M. Krishnavmachariart. History of Classical Literature 

నుండి (గహింవబడినది | 
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“బాహంవుల మాలికా బంధాలంకారంబున్క, గజ్బ్చునూగారున నాగబింధాలంకా 

రంబున వర్టింపవలోనని అహోబల పండితుడు కాళిందీ కన్యా పరిణయములో 
చెప్పియున్నాడు. | గద్య. 627 | 

చిత కవిత | కిందకు రాకపోయినను సందర్భోచిత చి తరచన సార్ధకమని 

చెప్పుటకు (కిందిది ఉదాహరణము. మతృయై నవారు మాటాడురీతి. సీసపాదము. 

“తతత తామర సాక్షి తలపంతమాడకు 

వివివి వీకా కంఠ వీణ తెమ్ము. 

| అన్నయ్య, సుదకీకా పరిణయం, 3_10 | 

పాతల స్వరూష స్వభావములు పూర్తిగా పాఠకుల కందించుట కిట్టి చిత 

రచన తోడ్పడును. 

2. యుద్దవర్ణన సమయములందు మహాకవులచే మహాకావ్యముల చ తకవిత 
వాడబడినది, మాఘుని శిశుపాలవభ, భారవి కిరాతార్థునీయము లిందు కుదాహరణము. 

యద్ద్ధవీరులు వారివారి ఆయుధములు (పయోగించు సందర్భముల ఆ యా ఆయుధ 

బంధములను చి|తించవలసి యున్నది. శివుని యుద్ద స మయమున శివాయుధములు, 

అ'ప్లే విష్ణువు యుద్ధమున విష్వాయుధములై న చక శంఖాదులను వాడవళను. రసా 
భాస సంఘటనముల చితకవిత వాడక మెంతయో తగియున్నది. అందుకు సంస్కృత 

మున నీతివర్మ రోచించిన “కీచకవధి ఉదాహరణము ] 

3. స్తోత సందర్భ ములందు చితకవిత సరసముగా ఉండును, విరివిగా 

వాడబడినది. సంస్కృతమున శతకముల, సహ్మసముల పష్కలముగా ఉన్నదిది. 

ఉదా:.. ఆనందవర్థనుని దేవీశతకమొక చి(తమందిరమనవచ్చు. ఇంకను ఈశ్వర 

శతకము, లక్షీ పాదుకొ సహ్మసాదులు, 

తెలుగున స్టో తసండర్భ ముల విరివిగా చిితకవిత వాడబడిన ది. 

ఉదా;.. నంది తిమ్మన, పారిజాతాసహారణములో కృష్ణుని స్తుతించు సందర్భము, 

ధరణిదేవుల రామ మం[తియొక్క దశావతార చరిత్క తూము రామదాసుని. మిత 

విందోద్వాహము మున్నగు కావ్యముల స్టో తసందర్భ ములలో వాడదబిడినది. 

1. Krishnamachariar. History of Classical Literature 

పుటః #10. ము[దణ. 1987. 
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4. (కీడా వినోద గోష్టులలో చ్యితకవిత (_పయోగింగబడి మిక్కిలి వినోద 
మందించును. తద్ద్వారా పాఠకుల కానందము నందించుటయే దీని కరమ (ప్రయోజ 

నము. కవితా గోస్టులలో (పళ్నో త్తరము గూఢచతుర్లపాదమ్ము [క్రియా మున్నగు 
గోచనములు, వర్షవిందు చ్యుతకాదులు గు_ప్పసంభాషణముకొ అకు, వినోదము కొ అకు 

గ్రదర్శింకబడుచుండెడిది. |క్రీడార్ణమయు (పహేళికలు, చదరంగము నున్న గునవి 
శలవు. 

ఇటువంటి చితకవిత (పయోజనమును దండి యీ (కింది విధముగ వివ 

రించెను, 

ళ్రీడ్రా గోష్టి ఏనోరిను తద్ జ్ఞయిరాకీర్ల మంతణే 

పరన్యామోహనే చాపి సోపయోగాః (వహేళికా.) 

[కా.ద, Ill. 97] 

(పాచీను పేవినోదముల నాదరించినట్లు బాణాభట్టు కాదంబరిలో సూచించెను. 

“కదా చి దక్షరి చ్యుతకమా తాచ్యుక బిందువుతీ 

గూఢ చతుర్దపాద (వహేళికా (పదానాదిభిః) 

దినిని బట్టి చ్మితకృతులతో నాటివారు వినోదించినట్లు స్పష్టము. 
లి ౧ రు 

5, కధా భాగమునకు సందింధములేని (పతి ఆళ్వాసాంతముననో, ఆశ్యాసా 

దినో చ్మితకవితను కవులు (వాసిరి. ఇట్లు [వాయట వారిపాండిత్యమును | పదర్శిం 

చుట కొబకే అని కేం ను. ఇదికవుల (షతిభను గు_ర్రించుటకే పరిమిత మైయుండును. 

ఇంకెట్టి | వయోజనము లేదు. ఈ సందర్భమున అము[దిత (గంధ చింతామణి పతి 

కాధిపతి వ్యాఖ్య గమనింపదగును.1! “వ్ కవి ఉదైశ్యమైనను పాండిత్య (తకర్తను 

లోకమునకు (వకటించుటయే. చి తకావ్యములు పుట్టుటలో గూడ ఇంతీయే.?? “1890 

(పాంతమున పుట్టిన కావ్యములు చ్మితకవిత్వ సహితములే”, 

నూటికి తోంబదిమంది కవుల'క్తే (వాసిరి, ఒకటి రెండు మచ్చుకు. ఉదాొః._ 

పిండి పోలు లక్ష్మణకవి...లంకా విజయములో 'రెండాశ్వాసముల చివరను చితకవిత 

1 పుట. 15. నంపుటి 10. నలచిక 1. జనవరి 169 * [ఆము దిత 

(గంథ చింతావ ణి]. 
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కలదు, చింతలపల్లి ఛాయాపతి..రా ఘవాభ్యుదయములో (పతి ఆశ్వాసాంకమున చిత 

కవితను (వదర్శించెను. 

గర్భ కవిత నెక్కువగా ఆళశ్వాసాంతముల యందే (పయోగించిరి. ఉదా:... 

అప్పకవీయము "మొ! 

ఆశ్వా సాంతమునగాక ఇష్టదేవతా (పొరను షష్ట్యంత రచనా సమయముల 

చి తకవిత (వాసినవారున్నారు. అది దేవతల సో[తము చెసినట్లుండును గదా. 

ఉదాః... తూమురామదాసుని_మి| తవిందోద్వా హమ. ఇవికాక 

చిక్కులలో ఉన్నప్పుడు పంజరమ్ము ఆటల వర్షనసమయముల చదరంగము, 

ఊ'రెరిగింప్తల రథము, యుద్ధమున ఖడ్గము ఆభరణముల నలంకారవస్తు వులను 

వర్షించు సమయముల పృపష్పమాలిక్క హారము మొ॥ సరోవర వర్ణనమున సరోవరము 

పద్మబంధములును, ఇస్తే సమయోచితముగ ఆకారనియమ చితకవితను (బంధము 

లను) వాడిన బహుళ (పయోజః మును సాధింపనగును. 

పాఠకున కొ కవిధమైన (శ్రవణ సుఖము గల్లించుట అనగా శబ్రమాధుర్యమ్ము 

ధ్వని అనుకరణము, వినుట కింప్పగా నుండుటయు, ఏకపొది, ద్విపాద, ఏకాక్షర్తి 

ద్వ్యక్షర్యాదుల, గతిభెదనులు మున్నగునవి ఇటువంటివి. ఒక విధమైన ఉ(దేకోత్సా 

హమాలను ఆయా సమయముల గల్గించునదిది. 

అప్పకపి శబ్దార్థ లక్షణాలంకార సీసమాలికలో ే, (పుట. 18) చి తకవిత 

(వయోజనము నిట్లు చెప్పకయ చెప్పెను. 

“చి తకవిక్వ (ప్రసిద్ధ నామంబులై 

పెంపొంది వీనుల కింపొనర్చు”” 

“గర్భ కవిత్వ విఖ్యాతిచే (శవణ సుఖందొనర్చు” 

“బంధక విత్వ ప్మిశుతములై 

కవులకు జెవులపండువుల సేయు?” 

* అప్పక పీంరుము* వావిళ్ళ (వచుర లః మ దాను 1966, 
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చదువరులకు రుచిభేదము గల్గించుటయు చితకవిత [పయోజనము, పాఠకుడు ధ్వని 

చేత, రసముచేత, మనసు విసుగె_త్తినపుడు కూడ వానికిడఊబట గలిగించునదిది. మన 

సును మరల్చి ఆలోచనము కల్షించుచ్చు చమకత్కారముబే ఆనందము నందించును. 

పరశురామ పంతుల లింగమూర్తి తన సీతారామాంజనేయ  సంవాదమున 

చెప్పిన మాటలను గుర్తుంచుకొనవలె, అవి చిితకవిత (పయోజనమును చాటి చెప్పు 

చున్నవి. “చదువరులకు రుచిభేదము గలుగుటకును, గొందణికిది ఇష్టమగుటం 

జేసియ నీ రచనా వై చితిని మహాకవులును తమ యు త్తమ కావ్యములలో. గ్వాచి 
త్కముగా( గావించియున్నారనియు నంతమా[తమున నుత్తమ కావ్యమునకు హాని 
వాటిల్లదనియు.౬ దెలియవలయును.”” 

5. తెలుగులో చిత కవిత్వ ము_|వారంభ వికాస దశలు 

సంస్కృతమున చితకవిత (క్రీశ. 7వ శతాబ్ది తమిశమున రివ శతాబ్ది, 

కన్న డమున కూడ అదే సమయమున (పారంభమైనట్లు తెలియుచున్నది. పాశ్చాత్య 

వాజ్మయమున (Alexandrian Age) అలెగ్జాండరు కాలము నుండి నై టింగేల్ 

(గుడ్డు, గొడ్డలి మున్నగు ఆకారముల బంధముర్కు విలోమ పద్యములున్నట్లు 

బెరిడెల్కీత్ పండితుడన్నాడు.] 
తెలుగులో 'మొట్ట'మొదటిగా చి తకవికను కావ్యమున (వదర్శించినవాడునన్నె 

చోడుడు, వావిళ్ళ వారి కుమారసంభవము ద్వి తీయ ముుదణమునకు పీఠిక [వాయుచు 
నిడుదవోలు వేంక్కట్రావుగారు “వాజ్మయమున తొలుత బంధగర్భ, చిితకవితలను 
(వవేశ పెట్టినవాడు నన్నె చోడుడనియు కావ్యాలంకార చూడాహణి, కావ్యాలంకార 
సంగహము, అప్పకవీయము మొదలగు నాలంకారిక లక్షణ గంథభములయందీ బంధ 

కవిత్ (పస్తావనమున్నది. తరువాతి (పబంధకవులు దీని నభివృద్ధి చేసిరనిరి. ఆంధ్ర 

వాజ్మయచరి[త ద్వితీయ ముదణాను బంధములో “ది తబంధ కవిత్వము నన్నె 

చోడుని నాటినుండియ వెలసినది. భారతకవులు (శ్రీనాధ యుగమునాటి కవులు దీనిని 
చేపట్టలేదు. (క శ. 16వ శతాబ్ది నుండియ ఈ కవిక వి _స్హరిల్లినది”అనియు వంగూరి 
సుబ్బారావుగారు పేర్కొ_విరి. 

1, History of Sanskrit Literature. Page 127. 
[కావ్యాలంకార నం;గవాం. పుట 559 | 
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తన కుమార సంభవ మొక (వదింధమగుబి జేసీయు,. తమిళ కన్నడముల 

రివ శతాబ్దముసకే చి తకవిత లక్షణములు (గంథస్ట మగుటచేతను, తనది కొ త్త 

దేశీయ సంక్షదాయమగుట చేతను, కన్నడ లక్షణ (గంథములనుండి చిత కవితా 
రీతులు స్వీకరించి నన్నెచోడుక (పదర్శించియుండవన్ను. తనకు లోగడ సంస్కృ 
తమున స్వతం(త (పదింధములద గు కిరాతార్థునీయమ్ము శిశుపాలవధాది (గంథముల 

చితకవిత (పదర్శింశబడినది. అవికూడ చూచి ఆ రీతినే ఇతడు తన స్వతంత 
(సబంధమనబడదగు కుమారనంభవమున చితికవితారీతులు సందర్భోచితముగ (వవేళ 

'పెట్టియున్నాడు. 

ఈ సందర్భమున వేదంవారి మాటల నిట పేర్కొందును!, “*లక్ష్యములను 
బట్టి లక్షణము లేర్పడుఏ పరిఖామ మార్గము, లోకస్వభావము. కాని తెలుగునకు 
మాతమిట్టు కాదు.కావ్య(షకియలన్ని టిని మనవారు స౭స్క్మృతమునుండియే (గహించి 

నందున ఆం ధవాజ్మాయ ర్మిత అంతయు సంస్కృత మర్యాదలను మనము తెచ్చు 

కొన్న విధప్ప చర్మితయే.)”) 

ఈ విషయమునే పల్లా మర్షయ్యగారిట్లనిరి.2 “నన్నెచోడుడు కుమారోసంభవ 

మున సర్వో లమువృత్తాది చిిత3విత్వమును సంస్కృత కవుల మెష్పునకై రచిం 

చెను. (వతి పద్యచమత్క్యృతికై పండితుల మన్ననక్షై పాటుపడిన వారిలో (వథముడు 
నన్నె చోడడు.” 

నన్నె చోడునికాలము వివాదాస్పదమైనను పెక్కుమంది ఇతడు 12వ శతాబ్దాదిన 

ఉండినవాడనిరి. 

ఇతడు సందర్భో చితిని పాటించి చితకవితను (పారంభదశ యందు వాడిన 

వాడై నాడు. 

తెలుగులో స్వరాడిచి[తమును, ఆకారనియమ చి తమును, గూఢచి[తము 

ననెడి చి తరీతులను తొలుదొ ల్ల (పవేశ పెట్టిన వాడిత డే. ఇది విశేషము. 

శీ 

le శ్రీ |వరాః వరం వి+పిం ప్పిద్రి క్ర * పుట+* XX, ఆర్య (పం సొం ఆకా 
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5) 
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ఇతని తర్వాత, ఇక తెలుగు సాహిత్యములో చ్నితకవితను కావ్యములలో 
నక్కడక్క_డ కొద్దిగానో గొవ్బగానో లేదా కావ్యము మొత్తము మీదనో | వదర్శించిన 

కవులవారి (గంథముల "పేర్లు వరుసగా ఈయబడుచున్న వి. కాల( కమమున చిత 

కవిత వికాసము, విస్తరలు తెలియును. 

13వ శ తొట్టిలో మల్లి కార్దున పండితుడు, పాల్కురికి సోమనాధుడు (వాసిన 

అక్షరాంక గద్య సద్యుములు చిత్రకవితా భేదములలో అక్షర చితమ్ముకంద జెప్ప 

నగును. కన్నడ సాహిత్య సాహచర్య (పభావమువలన ఇది తెలుగున (వాయబడి 

యుండవచ్చుననిపించుచున్న ది. 

ఈ శ తాబ్దమున అనగా (|కీశ. 1245) అభినవ మయూరి సూరిచే (వాయ 

బడిన కాకతీయుల వర్ణమానప్పర శాసనమున చి(తకవిత గలదు. కాని అందలి భాష 

సంస్కృతము, ఉ_త్సర దేశమునుండి తెలుగు దేశమునకు చితకవిత ఇప్పుడే శాసన 

ములయందు సంస్క్క_త భాషారూపమున |క్షవేశించుచున్న దన్న మాట.ఈ శాసనమున 
ఒక షడర చ్మకబంధము కలదు.ఇందు కావ్య, కవి, కధానాయక, లేఖకుల నామములు 

గలవు. రెండన వలయమున నాగేశ శాసనము, నాల్గవ వలయమున మయూర 

విరచితము, ఏడవ నలయమున గుండవీరనుతి, తొమ్మిదవ వలయమున నాగయ లిఖి 

తము.__ అనీ కలదు. 

37, 38 పంక్తుల శ్లాకమొక గోమూ తికా బంధము. కన్నడమునుండి కాక 

సరాసరి సంస్కృతము నుండి దిగుమతి చేసికొనినవి పె బంధములని చెక్పవచ్చును, 

మయూరినూరి వ్మతుడైన ఈశ్వరనూరి లేదా ఈశ్వర ఛట్టోపాధ్యాయడు 
కాకతీయుల శాసనకవులలో రెండవవవాడు. ఇతడు (క్రీశ. 1259, 62, 76 సం.ల, 

శాసనముల మూటిని రచించెను, ఇవి బూమపూరు (మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో 

లభించినవి 

(క్రీశ, 259 సం, శాసనము చివర చక్రబింధము కలదు. ఇందుశకము 

అంకెలను అక్షరముల చ్చితముగా తెల్బ బడినది. “శాకాబ్దే శశిదంతి శంకరమితే" 

అనగా శ =1, దంతి=ర్కి శంకర=11. “అంకానాం వామతో గతిః’ _ అనబడు 

సూతముబట్టి ఈ అంకెలను ఎడమనుండి కుడికి మార్చిన 1181. శకమగును. 
రెండవ శాసనకాలము (క్రీ శ. 1262. దీనియందు నిర్ణంత్యము (క్రియాగద 
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(భమకము, నిస్తాలవ్యము నిష్క_ంక్యమ్ము| కియాపద తయ గోపనము, నిరోష్ట్యమ.. 
అక్షరముష్టిక "'మొ॥। చి(తములు కలవు. భాష సంస్కృతము. కందక శోకము 

రెండు గోమ్మూతిక లగును, ఆ రెండును గలిపిజాలబింధమగును.” అని వేదం వారు 

తెల్పిరి.1. పై వాని యందేకాక అచ్చంపేట తాలుకా ఉమామహేశ్వరళాసనమున 

చ[క్రబంధముకలదు. దీని కాలమున (క్రీ.శ. 1375. సంస్కృతభాష, 

(క్రీశ. 1281 వాడుగా జెప్పదిడు జక్కనతాత 'పెద్దయ చి తరచనము చేసినట్లు 
జక్కన విషక్రమార్క చర్మితలో సీసమాలికలో వివరించినాడు. అవధాన విద్యలో మేటి 
అని, చ్యుత చితాదులు, గూఢ చితాదులు అనగా వృ_త్తకందకములు, కందవృ త్త 

ములు మున్నగు చిత్రకవితా భేదముల నెన్నిటినో (పదర్శించెనని జక్కన సీశకమాలి 

కలో చెప్పియున్నాడు. కాని ఆ పెద్దయ రచనలు కానరావు, (గంధస్టము కాలేదేమ్హో 

ఈతడు 'పె శాసనరచయిత ఈశ్వరసూరికి సమకాలికు డగుచున్నాడు. 

తిక్కన (13వ శతాబ్ది. భారతమున చి తకవిత్వము లేదు. భారత మాంగధీ 
కరణముగుట చేతనేమో నన్నయ తిక్కనలు చితక విత్వము (వాయలేదని చెప్ప 

వచ్చు కాని తిక్కన నిర్వచన నియమమున “నిర్వచనోత్తర రామాయణమూును[వాసి 

యున్నాడు. నియమమున్నదికనుక ఇది కొంచెము చితకవితా ఛాయలు గలిగినదిగా 

చెప్పవచ్చును. 

14వ శతాబ్దము క జక్కన ఎజ్లనను గూర్చి క్ర చితక విత్వవాగ్విభవ 

జృంభితుగొల్చెద” ననెను, కాని ఎజ్జన ఏమి చ్చి తకవిత్వము [వాసినాడో తెలియదు. 

నాచనసోమన (1390). ఉత్తరహరి వంశము (ప్రబంధము, అందు నిరోష్ట్య 

చిత్రము (1.106) కలదు. 

15వ శతాబ్దము ః విన్నకోట పెద్దన కా. చూ. యందు కొన్ని చి తకవితా 

లక్షణములను సోదాహరణముగ పేర్కొ.నెను. ఇదియే మొదట్ తెలుగు చితకవిత్వ 

లక్షణ (గ్రంథము 

శ్రీనాథుడు చి తకవితను పెద్దగా అంట * పోయినను కొన్ని ఏ కపాడి, 

ie 

1. నన్నచోడుడు కవిత్వము. “తెణగు చిత బంధ కవిక్వములు, శీర్షిక 

(పింటు. 1౪59. 
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ద్వి పాదులనంటివ్కి బిందుచ్యుతకములను చెప్పియున్నాడు, చితకవితాఛాయ లాతని 

కవితలో పొడగట్టగలవు. 

పోతన భాగవతమున కొన్ని సర్వలము పద్యములను రచించెను, 

ఖై రవుడు చక్క నాగ, గోమ్మూతికా బంధములను, సర్వలఘువు మున్నగు 

చితకవితా రచనలను తన (శ్రీరంగ మహ త్యమునందు చొప్పించెను. ఛై రవుని 

దగ్గర నుండి (వతి ఆశ్యాసాంక మున ఏదో ఒక చిత కవితా భేదమును (వాయుటకు 

కవు అలవాటు పడిరి. 

కొఅవి గోవరాజు. సింహాసన ద్వా(తింశికలో (4-24) నిరోష్ట్యు దండకమును 

రచించెను. 

పిల్ల లమట్లి పినవీరన...జై మినీ భారతమందలి అశ్వ మేధపర్వములో (8-221) 

పాద భముక మొకటి కలదు. 

నందిమల్లయి ఘంటసింగయ జంటకవులు వరాహప్పరాణములో ఏకాక్షరి, 

ద్వ్యతరి, పద్య(భమకముల రచించిరి. తెలుగులో కావ్యారంభమునుండి కీ శ 

150ఎ వరకు చి తకవిత్వ (పారంభ దశగా పేర్కొనదగును. ఈ దశలో దాదాపుగ 

అన్ని చితములు స్నృశింప బడినవి, స్వరచి(త సంబంధ'మైన సర్వలఘువు, 

వ్యంజన చిితములు, ఏకాక్షరి మున్నగునవి స్థాన చితములై న నిరోష్ట్యాదులు, 

గతిచి తములై న పాదపద్య (భమకాదులు, ఆకారనియమ చితములై న నాగ్య 

మురజి, చ| కబంధాదులు, గూఢ చితములైన చతుర్విధ కొంద, కందగర్చు చంపక 

మాలాదుల అక్షరచి[తములై న అక్షరాంక గద్యలు ఎక పొది ద్విపొదులు 

మున్నగునవి చి తింపబడియున్న వి. 

16. వ, శతాబ్ది, వికాస దశ, 

అల్ల సాని పెద్దన ఆశువుగా చెప్పిన పద్య మాలికలో అచ్చ తెలుగు రచన 

మున్నది. అటువంటి రచన ముత్త రోత్తర అచ్చతేలుగు కావ్యమే అవతరించుటకు 

దారి తీసినది. 

హరిభట్టు _ నారసింహపురాణము ఉత్తరభాగము (1-116) 

నిరోష్ట్యసీసము నంది తిమ్మన, పారి జాతా్ససహరణములో (శీకృష్ణుని స్తో 

సందర్భ మున చిత కపిత మిక్కిలిగా గభిదు, 
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అయ్యలరాజు రామభ్మదుని .. రామాభ్యుదయము, 

పింగళి సూరన, _ కళాపూర్ణోదయము రాఘవపాండవీయము (ద్వ్యర్థి 
కావ్యములు. 

మరింగంటి సింగరాచార్యులవారి దశరధ రాజనందన చర్మిత (నిరొష్ట్య 

కావ్యము) రామకృష్ణ విజయమ్ము (ద్వ్యర్థి) (అలభ్యము) శుద్ధాం ధ్ర నిరోష్ట్య సీతా 

కలా్యాణమనుకావ్యములు , 

రామరాజ భూషణుడు __ హరిశ్చం[ద నలోపాథ్యానము (ద్వ్యర్థి 

పొన్ని కంటి తేలగన__యయాతి చరిత. (అచ్చ తెలుగు కావ్యం). 

కామినేని మల్లారెడ్డి. సట్బ | కొవర్శి చరిత, శివధర్మోత్తరము, 

పద్మపురాణము. ఈమూడింటిలో చితకవికా రీతులు! క్రదర్శింపబడినవి 

తెనాలి అన్నయ్య ___ సుదకిణా పరిణయము, 

చ్మీతకవి పెద్దన... ల.సా, సం, ఇందు చిితకవితా లక్షణములు "పేర్కొన 

బడినవి. ఉదాహరణము లీయబడినవి. 

తెనాలి రామభద్రకవి___ఇందును కీ పరిణయము . 

తురిమెళ్ళ రామన్న... శేషధర్మము?., 
ఈ శతాబ్దిన అచ్చతెలుగు, అనేకార్హ కావ్యములు బయలుదేరినవి. ఇది 

విశేషము. అచ్చ ము నిరోష్ట్య కావ్యములు పుట్టిన ఏ కాలములోనే. కొన్నిట 

(పారంభదశ, కొన్నిట ఆ దశనువీడి వికాసదశకు చితకవిత చేరుకొన్నది. 

17, వ. శతాబ్ది. పరాకాష్ట దశ. 

అందుగుల వెంకయ్య-.___రామరాజీయము. 

దామెరల అంకన్న ---ఉషాపరిణయము, (అము[దితముు. (4-౨. Govt. 

Manuscript Library తారనాక “హైదరాబాదు. అందు కాగితము ఆకు (వాత 

(పతులు గలవు. ఇందులో కందములో 108 కందములు గూఢ (మొనర్చిన 

1, కొందలు విమర్శకులు  పింగళిసూరన 1[వ శ అ బ్లము 

వాడని భావించిరి. 

2 డా! వి. రామాబజుగారి *మరుగువడిన మాణిక్యాలు” 

[గంథము, ప్మపియల్ 1౪61 పుటః 80. (పచురణ+ గోలకొండ ప తిక 
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విధానము మనకత్యాంతాశ్చర్యుము గొలుపకమానదు. ఇది పద్యగూఢ చి తము 

(గర్భ కవితునకు సరకాష్ట, 

కృష్ణాధ్య రీ నైషధ పారిజాతము, (ద్వ్యర్థి) 

రంగాజమ్మ -_._.మన్నారు దాసవిలాసము, 1 

చింతలపల్లి వీరరాఘవకవి._మధుర వాణీవిలాసము. అమ్ము దితము. 

గణపవరపు వేంకటకవి. (వ. రా. వేం వ. వి. ఇది చి తకళామందిరము, 

శక (గంధ మచ్చము చిత కావ్యము కాని చి తకావ్యము, చి తకవిత్వ విషయుమున 

తెలుగు సాహిత్యమున ఇటువంటి కావ్యము నభూతో న భవిష్యతి. ఇందులో లేని 
చితకవితాభేదము దాదాపు తెలుగులో మతి యేకావ్యములోను లేదనియే చెప్పవచ్చు. 

పిడుపర్తి బసవస్ప ____ నిరోష్ట్య సీతాకల్యాణము * 

అహోబలపండితుడు.....కాళిందీ కనాగషరిణయము! 

టోయిని పల్లి కుమార వేంకట రాయలు... [దౌపదీ కల్యాణము3, 

ఇందు (తిప ఆళ్వాసాంతమున చితకవిత (వదర్శింవబిడినది 

18, 9, 20 శ తాబ్దములు వ విస్తరదశళ, 

1రివ. శతాబ్ది, కంకంటి పాపరాజు... ఉతర రామాయణము. 

ధరణి దేవుల రామమంతి.__.దళశావతార చరిత. 

గుడారు వేంకటదాసు___(పకృష్ణ బలరాను చరిత. [ఇది అమ్ము దితము] 

(కాగితమ్ము[ పతి మ్మదాసు ఓరియస్టల్ మాన్యుస్కి ప్ప (గంధాలయమున గలదు, 

కంకంటి నారసింహాక వి... ఏవ్ణుమాయావిలా సము, 

అయ్యలరాజు నారాయణా మాత్యుడు_హాంస వింశతి. 

*బు బ్బా రెడ్డిగారి పరిశోధన వ్యానము* “మధుర వాణీవిలాసము” 

విమర్భనము* ఉస్మానియా _ విశ్వవిద్యాలయము, 19 9+ 

2, తంజావూరు పున్నక శాలలో కలదు. ముదితము. నెం. 

169లో పుటలు లి2_£9. 

3, విం రామరాజుగారి “మరుగు పడిన మాణి క్యాలు”[గంధము+ 

(వచుగణం గోలకొండ ప తిక, 
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నెల్లూరి వీరరాఘవకవి.__ యాదవ రాఘవ పాండవీయను (| త్యర్థికావ్యము) 

వెలిదండ్ల వేంకటపతి ___ రాధా మాధవ సంవాదము. 

కూచిమంచి తిమ్మకవి... ర సికజన మనోభిరామము అచ్చ తెల్లురామాయణము 

శేషము వేంకటవతి.. శశాంక విజయము. 

పృష్పగిరి తిమ్మన... సమీరకుమార విజయము, 

ముద్దువళ ని... రాధికొ సాంత్యనము. 

చింతలపల్లి ఛాయాపతి___ రాఘవాభ్యదయము. 

ఈదులపల్లి భవానీశ ధర్మఖండము. 

ఆడిదము సూరకవి. కవిజనరంజనము, 

మంగళగిరి ఆనందకవి__ విజయనందనవిలాసము. 

పరశురామ పంతుల లింగమూర్తి సీతారామాంజనేయ సంవాదము. 

కనువర్తి అచ్చుయ్య._._. కవిరాజ మనోరంజనము, అని రుద్ద చరితము 

'రేకసల్లి సోమనాథకవి ___ రుక్మవతీ పరిణయము. 

పిండి పోలు లక్ష్మణకి వి _ లంకా నిజయము (ద్వ్యర్థి 

బుక్క పట్టణం 'వేంక టాచార్యులు .__ "అచలాత్మజా పరిణయం (ద్వ్యర్థి) 

కుందుర్తి “సేంకటాచలం ట్ మి త విందావరిణయము, 

వికాల (శ్రీనివాసా చార్యకవి ... సౌగంధికా పారిశాతీయము. 

(ద్వ్యర్థి) భారత భాగవత కథల జోడింప దిడినదిది. 

19, 20 శతాబ్దములు 4 

పెద్దాడ టు. శకుంతలా శరిణయము. 

నంబెరునూళ్ళ పురుషకారి కేశవయ్య _ దాశరధి చరిత్ర (నిరోష్ట్యకావ్యము) 

శిస్టు కృష్ణమూర్తి శాద్రి _ రామాయణ కథాత్మకమగు కంకణ దింధము, 

కొక్కాం౦డ వేంకటరత్నం .. బిల్వేశ్వరీయము. 

అల్ల మరాజు రామకృష్ణకవి _ అచ్చ తెలుగు భాగవతము, సుకవి జనమనో 

రంజనము, కవిజన చకోర చం[దోదయము. 

నుం(తిపై గడ సూర్య వకాశ కవి _ సీతారామచరితము, కృష్టార్దున చర్మిత 

(ద్వకిర్టి) 
మల్లమ పల్లి బుచ్చి కవి హాలాస మహాత్మ్యం, 
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తిరుమామిడి రామస్వామి _ శుద్ధాం భ కిరాతార్డునియము. 

వీరరాఘవా చార్యులు .._ యధాళ్లోక తాత్పర్య భారతము 

రాయవరప్ప గవ్మరాజు క శుద్ధాం ధ హరిశ్చం[ ద చరిత. 

తూము రామదాసు _ నిర్వచన మి( తవిందోద్వా హము, 

త్యాగరాజ 'మొదలి -“'సు బ్రహ్మణ్య విజయము” అను విద్వత్కర్జా మృతము,. 

గోపీనాథ వెంకటకవి _ శిశుపాలవధ మహాకావ్యము, గోపీనాథ రామాయణము 
మండపాక పేరయ ._ నిరోష్య దాశరదీ శతకము]. 
మండపాక పార్వతీశ్వరశాన్రి _ కాశీవిశ్వనాధి శతకము.రాధాకృష్ణ సంవా 

దమ్ము [ప్రబంధ సంబంధ బంధనిబంధన 

(గంధము (లక్షణ (గంధము) అందుకు 

లక్ష్య గంధము “కవితా వినోద. కోశము 

అని పేరుతో. చత కావ్యము (వాయబడిసట్లు 

చెప్పబడుచున్నది. అది అలభ్యము.2 

(శ్రీపాద వేంకటాచలకవి _ రామకృష్ణాపాఖ్యానము, 
వారణాసి పంక 'పేశ్వర్లు న (శ్రీరామ చందో పాఖ్యానము. 

నాదెళ్ళ పురుషోత్తమ కవి. చతుర్ముఖీన కంద రామాయణము చిత కంద 
పద్యరత్నా కరం, అద్భ్బుతోత్తర రామాయణము, 

గురుభక్తి. (తప్రభానమ్ము కృష్టానదీమహాత్మ్యము, 
మల్లి కార్జునశ తకము,ధార్మికోల్లాసిని, మున్నగు, 

నవి, ఈ కవి హిందీ సంస్కృతాం ధభాషల 

పండితుడు. 

మరింగంటి నరసింహాచార్యులు .. తాలాంక నందనీ పరిణయము. 

కందుకూరి వీదేశలింగల కంతులుగారు _ రసికజన మనోరంజనము, 

కుద్దాంధనిరోష్ల్య నిర్వచన నైషధము 
కౌక్షాద పెద్దన - ముకుందవిలానము (భ(చావరిణయము) 

యథాళ్లోక తాత్సర్య రామాయణ భాగము. 
ARMIES 

1, త నరు సాహిత్యపోవణ* స్టే. Donappa. పుట+ ౪07. 

పంటు. 1969. 
2 విజ్ఞాన సర్వువవము తెలుగుభాషా సమితీ* 01, 6*చతుక్విధ 

కవితలూ పుట 6176 19, 
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6) 

కొడవలూరి రామచం[దకవి _ మహాపసేనోదయము, 

మాడభూషి 'వేంకటాచార్యులు _ భరతాభ్యుదయము. 
నల్లాన్ చ్మక్రవర్తుల లక్ష్మీనృసింహాచార్యులు _ కుబ్బాకృష్ణ విలాసము 

(అచ్చ తెల్లు). 

బిజ్ఞాల తిమ్మభూపాలుడు టు అనర్హ రాఘవము, 

(శ్రీపాదకృష్ణమూర్తిశాస్త్రీ _ శు, ఆం. ని. ని. నిరూష్మైకా దళాక్షరి 
శాకుంతలము. 

వావిలి కొలను సుబ్బారావు... శ్రీకుమూ రాభ్యుదయమ్యు శ్రీ కౌసల్యాపరిణయము. 
శలపాక వేంకట సూర్య పకాశకవె _ శు, ఆం, నిరోష్ష్యచం[ దహాస చర్మిత, 

అల్లి మరాజు ను బహ్మణ్యక ఏ జ భ(దావకిజయము, 

మచ్చ వేంకటకవి _ శు. ఆం. ని. ని. కుళచరి త. 
అయ్యునకోటి పార్టనారధి శెట్టి _ సక్యవిజయము. 

ఓగిరాల జగన్నాథం _ సుమనో మనోభిరంజనము, 

"పేకుముళ్ళ రోంగళాయి .. వొణివిలాస వనమాలిక. 

మల్లన ల్ల రుక్మాంగదచరిత. 

అబ్బరాజహనుమంతరాయశ ర్మవా కయాజి _ కు, ఆం ని. నీ, దాశరాది 

చరిత... 

(శ్రీనందిరాజు లక్ష్మీనారాయణ ఆ దీక్షితచరి ఈము, 

పురాణం పిచ్చయ్య _ విజయాశ్వచరితఈము, మైరావణ నాటకము, 

పూడి పెద్ది లింగమూర్తి పంతులు _ సువర్చలా పరిణయము. 

భువనగిరి విజయరామ _ శ్రీ గణీశ్వరీయము. 
మరుగేశం పిళ్లై వడగరై _ (తిశిరగిరీశ శతకము 

కోడూరు వేంకటాచలకవి _ శివరహాస్య ఖండము, 

జానపొటి పట్టాభి రామళాన్త్రి _ నాగరఖండము. 

(వకాస హనుమయ్య _ (శీసులక్షణో పాఖ్యానము. 

సుబ్బరాజ నామధేయుడు ... [శీగోవింద కృష్ణయాచేం[దవిజయము, 
అల్లమరాజు రంగళాయి .. (శ్రీమదాంధ్ర చంపూ రామాయణము. 
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కృష్ణకవి - శకుంతలాసరిణయము, 

పోకూరి కాశీపతి . శు, ఆం. ని. ని. హరిశ్చం(దచరి త, సారంగ ధరీయము 

(యర): 
అనుముల వేంకట సుబహ్మాణ్యశా స్రీ a భార్గవ రామచరి( కము. 

ముత్య సుబ్బరాయ ద్రైవజ్జమణి - విదుషి. 

దేవులపల్లి సుబ్బరాయశాస్తుంలు _ |శీమహేం్మడ విజయము 
ap) మాలో 

పోతరాజు లక్ష్మీనరసింహకవి _ మాఘపురాణము, 

రావిపాటి లక్మీనాదాయణ . నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము, 
(అచ్చము గర్భ కవితగల (గంథము) (ద్వ్య్యర్థికావ్యమనికూడ అనవచ్చు). 

గాదె పొకశరాజు _ (శ్రీ దర్శి జానకిరామ విచిత నక్షత కందగర్భా షో త్లర 
రుత 

భత్రకయము. 

(27 నక్ష తములు 27 చతుర్విధకంచములు. 27%4+4 = 108 

కందములు, శతకము, చతుర్ముఖ ఠామాయణము (అచ్చము చతుర్విధ 

కందములకో) 

పూర్ణ్మపజ్ఞాదార్యులు ( (శీరామతత్తము. 

వేదుల సూర్యనారాయణ _ లక్ష్మ్మీసహ్మసము (ఆంధము). 
నాదెళ్ళ మేధా దక్షిణామూర్తి జ (0) (శీహనుమ[ దామాయణము, 

2) ఉత్తమ జీనయా (త, 

వికాల శేషాచార్యులు ... శ వేం. చి. ర. కరము.Vol. L 1, III, 

ఇని మూడును సకలచి,త కవితా భేదములు గరినవి. అచము చిత్ర \( గ బి | 
కాన్యములు, 

అడ్బుమిల్లి నారాయణరావు _. నారాయణీయము. 

నిడుదచోలు వేంక(టావు _ మించువల్లెై _ తెలుగు పొలుప్ప, 

మిన్ని కంటి గురునాథశర్మ ... శివగిక్క హరిహరదత్ర స్తుతి, 
కొళ పల్లి సూర్యారావు  వెటికి వేయి విధములు. 

జలాల శి 65 

కోట ఫీరాంజనేయశర్మ | చి తాశ్వీయము, మాధురీసుధాకరము 

(అమ్ము దితిము), 

బుడా కమలాదేవి _ ఛందోహాంసి 
రడి 

వ్మికాల (శీడీనిమ్మ . రొసికశరణాగత్సి వానవదత్తా పరిణయం. 
బోడి వాసుదేవరావు _ చిత్ర మంజరి [అచ్చము ఆకారచి తకావ్యము). 
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గాడేపల్లి కుక్కు కేశ్వరరావు _ యేసు కృష్టాయము | ద్వ్యర్థి |. 

కోలాచలం (శ్రీనివాసరావు = సునందినీ పరిణయము. 

| సాటకారంభమున దేవతా ప్రార్థనలొ బంధములు గలవు. | 

రాపాటి ఓబిరెడ్డి అ బంధములు ,[ (వాత (పతి|. 

సింహా(ది వేంకట నామధేయ _ చమక్కారమంజరి. 
ఇంకను కొందజు | గంథకర్శలు1. వారి గంథముల "పేళ్ళు కింద "పేర్కొన 

బడుచున్న ది. 

బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు _ సుందరరాజ శతకము, 

విరుదురాజు శేషా దికవి కా ఆం[ధకువమూర సంభవము. 

వావిలాల వాసుదేవళాస్త్రి _ రుక్మిణీ స్మరణము. 

కూచీమంచి సోమసుందరకవి .. లక్షీ పియవిలాసము. 

పక్కి. వేంకటనర్సయ్య .. శకుంతలా పరిణయము, 
ఇంకను ముకీ,వి వేంకట తిరుమలదాసు _ వాక్యగురుపరం వరార్థము, 

రామాయణ సారసం్యగహము, | కిష్కింధా], 

ముక్తినూతలపొటి సీతారామయ్య _ |శ్రీవేణుగోపాలశ తకము, 
భువనగిరి విజయ రామయ్య _ మల్లి కార్జున సహ సమ్కుమున్న గు కావ్యముల 

చితకవితగలదు, 

అముదితములై న, చినవేంకటార్యుని _ భ|దరాజ పు తచర్మి తము, 

(Paper| No. 597. Govt Oriental Manuscript Library. Madras). 

వెలగపూడి కృష్ణయామాత్యుని... భానుమద్వి జయము. 

(Paper. D. No. 606. Govt Oriental. Manuscript Library. 
Madras). 

మున్న గువాని యందు చితకవిత కనబడుచున్నది. 

ఇఠిక నాదృష్టికిరానివి, చితకవిత గలిగిన (గంథములు 'పెక్కులుండవచ్చు. 

19 20 శ తాబ్దములలో చి తకవిత చెప్పలేనంత విస్తృతి పొందినది. 

అచ్చము చితకవితతో కూడిన కావ్యములు బయలుదేరిన వి. అచ్చము పద్యగూఢము 

(గర్భ కవిత్వము) స్రాననియమచి. తము (నిరోష్ట్యము), ఆకొరనియమ చితము 

1, పూండ్ల రా మక్ళ వయ్య. | పు ఈోం "వేం, బి, పీధ్రద్దః 

ఆము దిత [గ్రంథ చొంజాన లి నుంది, 
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| చింధకఏవిత్వము ], లతో కూడిన కావ్యము లికాలమున పుట్టినవి ఛందస్సును 

పాటించి (పావీన ఫక్కీలో కావ్యము (వాయు [పతి కవియ ఈ కాలమున ఏదో 

కనీస మొక్క చిత కవితా భేదమైనను తన కావ్యిముక చొప్పించని యెడల అది 
వరిపూర్గత చెందదన్కి తాను కవిగా అనిపించుకొననే మోనని యనుకొని (వాసినారని 
నట్లున్నది. కవులు పరి శమచేసి కద్యగూఢచి(తము (గర్భ కవిత్వమును ెంపొం 
దింపజేసిరి. కవులు తమకు ముందుగల చి తకవిత నాకళింపుజేసికొని, తమ పతిభచే 

చి తకవి కాభేదములలో తమకు ముందులేని |కొత్కఛందములకో (కొత పోకడలు 

పోయిరి. కవుల ఉద్దేశ్యమే మోగాని మొత్తముమీద 19, 20 శతాబ్దులలో ఇంతవరకు 

చిితకవితను బహుముఖముల విస్త రింపజేసిరి. ఇది వాస్తవము, 

మొదటగా కధాంశములో సందర్భో చితముగ వాడబడుటకు పుట్టినది చితకవిత. 

తర్వాత సందర్భా నుశారము అలంకారముగ వాడబడినది. 16వ శ తాబ్దము వరకది 

ఆశయబద్ధమై అదుసలో ఉన్నది. 17వ శతాబ్దినుండి కవులకీ కవితపై మోజు 

పెరిగినది. కేనలము తమ (తకిభను వెల్లడించుటకా అనినట్లు చిితకఏతను మచ్చు 

కైనను తవమకావ్యముల (వదర్శించిరి. సంస్థానములు చితకవితను "పెంపొందింప 

జేసినవి. అందువలననే 18, :9, 20 శతాబ్రములలో చ్నితకవిక విరివిగ కావ్య 
ముల (పదర్శించుట జరిగినది, 

సంస్కృతములో వలె తెలుగులో అచ్చము చితకాన్య నిర్మాతలు కలరు, 

వారిని వారిిగంథముల నిట పేర్కొనుచున్నాను. 
తెలు గువాజ్మయమున గిల అన్ని నిరోష్ట్ష్య కావ్యములు, అన్ని అనేకార్థ 

కావ్యములు అన్ని ఆవ్చ తెలుగు కావ్యములు చిక కావ్యము లనదగును, 

ఇవికాక ముఖ్యముగ పేర్కానదగిసవి (కింద ఇచ్చుచున్నాను. 

గణపవరపు వేంకటకవి.[ప రా,వేం.వి వి.లో దాదాపు (పతిషద్యమన ఏదో 
ఓక చితమున్నది. 

మండపాక పార్వ తీశ్వరకవి (ప.సం.బం.ని, (గంథము, లక్షణ గంథము 

(లభ్యము) లక్ష గంథము కవితావినో దకోశము. 

ఆకారనియమ చి తము (బంధకవిత) ఇందుకలదు. కాని _గంథము నే 

డలభ్యము,! 

1= చూడు ఏజ్ఞా నర్వన్యము. ఇలుగుభఖామో సమితి. 

VoL. 6 pages 617_619 

నంకి ప్రముగ ఈ నా “చి తకవిత్వము a [పారంభవి కాన 

ములు” వ్యానము నవభారతి” మాసప(తిక 1982 ఏ పియల్ 

సంఛిక లో | పచురిత మైనది, 
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నాదెళ్ళ పురుషో త్రమకవఏ_ 1) తతురుభీన కందరామాయణము, 2) మల్లి 

కార్దున శతకము 3) చితకంద వద్యారత్నాకరము. వీరు బందరు వాస్తవ్యులు. 

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ - నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణం పీరు నర్బరావు 

పేట పాస్తవ్యులు. 

గాదె పాపరాజు  శ్రీదర్శి జానకిరామ విచిత నక్షత కందగర్భ శత కము 
చతుర్ముఖ రామాయణము (చతుర్విధకందములకో) 

వీరు (పకాళంజిల్లా అద్దంకి తాలు కౌధర్మవరం వాస్తవ్యులు 

నే తావధాన్వి కవి. 

వి్మకాల "శేషాచార్యులు శ్రీ. వేం.చి.రొ.కరము. VoL. 1, IL, Ul. 

(సమస్త, చి|తభేదములకో కూడిన చితకావ్యాలు). 
వీరు (వకాశంజిల్లా సింగరాయకొండ సమీశమున 

కలికివాయి వాస్తవ్యులు 

బోడి వాసుదేవరావు _ చ్మితమంజరి. (ఆ కౌరచి తము). 

వీరు గుంటూరు వాస్తవ్యులు. 

6. ఆం ధేతరభాషలలో చ్నితకవిత 

ఆం ధెతర భాషలలోని చి తకవితను దిజ్మాాతము నిట నుట్టంకించుచుంటిని.] 

'మొదటగ భారతీయభాషలు: సంస్కృతము; ఇందలి లక్షణ్యగంథములు 3 

1. భరతముని నాటనశా స్రమున యమకభేనములు 10 చెప్పబడినవి. 2 అగ్ని 
సరాణమున యమకము రభేదములు. బంధము లనిమిది. గోమూ(తికామ్బుజ చకా 

దులు. 3 భామహుడు కావ్యాలంకారమున (వహేళికా లక్షణములు  చెప్పబడినవఏ. 

4, దండి_కావ్యాదర్శమున స్వరవ్యంజన స్టానచితములు (పహే+ికలు పదునారు. 

కొన్నిబంధములు 5. వామనుడు కావ్యాలంకారస్తూ! తాణీలో వ్ 1 చిితలక్షణము 

'పెనికాక్క ఖడ్గం ముసల, ధనువు, శరము, శూలము, శక్తి హలము, (పతిలోమాను 

లోమములు, చ్యుతగూఢములు. “పేర్కొనబడినవి. 6 భోజుడు సరస్వతీకంఠా 
భరణమ్. ఇందు స్వరాది చిత్రములు, బంధములలో ద్విక్యంగాటక, ముర జభేద 

ములు, వ్యోమ, శరయ స్ర్రములు (పదర్శింపబడినవి. 7. మమ్మటుడు కావ్య(పకాశము 

నపై (వసిద్ధ బంధములు 4 వివరించెను. 8. 'హేమచం దుడు_కావ్యానుశాననమున 

1, చ్యితకావ్య కౌతుకమ్, సంస్కృతం, పీఠిక పుట. 'లిర్కి 27, 
ఆధారము (పం సంస్కరణ, 
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స్వరచి(త వ్యంజనస్థానగలతి, ఆకార్పు చ్యుత్క, గూఢాది చితములు సోదాహరణముగ 

వివరించబడినవి. నూత్న బంధము లేవియులేవు. 9. క అలంకార 

సర్వస్వమున విశేషములులేవు. 10. కపకర్ణపూరుని అలంకార కె స్తుభమున పతాకా 

గదా బంధములు గలవు, 11. విశ్వనాధుని “సాహిత్యదర్పణమున "కొన్ని బంధము 

లకుదోడు ఉక్తివై చి తమా తాచ్యుత దతాక్షరాదులు వివరింపబడినవి. ఇంకను ధర్మ 

దాసుని విదగ్గముఖమండనము, ధర్మసూరి సాహిత్య రత్నాకరము  విద్యానాథుని 

(వళాపళుదయ శోభూషణము, గోవింద _ కావ్య(పదీసము, నరేంద్మపభసూరి 
అలంకార మహోదధి మున్నగు వానియందు కొన్నిచిి తములు (పదర్శింపబడినవి. 
“పాణిని. సంజ్ఞాయాం (3-4- 42) బందేచ విభాషా (6.3.1 3) లవ్యాఖగయందు 

(కౌంచ్క మయూరికా అట్టాలికా; హ _స్పచ| కబంధములు పేర్కొ_నబడినవి,! 

వైదిక వాజ్మయమున వీజరూపమున శ బ్లాలంకారము కలదు. 

ఉదా:.... 

కాస్విదాసీత్ పూర్వ చిత్తిః క్కి స్విదాసీద్ బృహద్ ధ్వయః 

కాస్విదా సీత్ర్ పిలిస్పలా కాస్విదాసీత్ పశంగిలా_5౩ 

ద్వారా సీస్ పూర్యచి త్తి రళ్వం ఆసీద్ బృహద్ ద్వయః 

అవిరాసీత్ సలిపష్పిలా రాతి రాసీత్ పశంగిలా.. 54 

(వాజపేయ సంహితా 23_53,54) 

దాదాపు పొాదయమక మిందున్నది గదా. 

నమకచమక శుక్ల యజుర్వేద సంహితలలో (1€_18) అన్నుపాస కలదు. 

శుక క్ష యజుర్వేద అ. 4_40.లో మంగ తమందు పద్మబంధము పొడగట్టగలదు. 

లౌకిక వాజ్మయమున గల చి తకవిత, 3 

వాల్మీకి రామాయణమున సుందరకాండ పంచమ సర్గ(వతి శ్లోకము అత్యాను 
పాసయ _క్ష మైనది. న 

1, చిత కావ్యశాతుకమ్*, నంస్కృతం* పీఠిక. పుట. 87 పథమ 
సంన్క్మరణ= 1965 

2 అడే పుట. ర 

క ఖదే స పుటం ఓలినుండి 

(గ హింవబడినది+ 



తలుగుల బక ఎకిము 47 

కాళిదాసుని రఘువంశమున యమక భేదములు గలవు. 

భారవి కిరాతార్డునీయమున [5వ సర్గలో. ఇంధములుగలవు. 

భట్టికవి రావణవధకావ్యమున్న యమకము. సంస్కృత (వొకృత సంకీర్ణ 
(తయోగములు గలవు. 

మాసుని శిశుపాలనధ 19వసర్గ 'మొ్తము వివిధ చితకవిశారీతులకో నిండి 
నది. 

రాజానక రత్నాకరుని హరవిజయము మహాకావ్యమున 20వ సర్యుద 
వర్ణన సమయమున చి(తకవిత కలదు. ష్ట్ర 

శివస్వామిని "కప్పి కాభ్యుదయము” ఈ 18 సర్గలు చిితాత్మక మైనవి, 

మంఖకుని (శ్రీకంఠ చరితములో శ్లిస్ప ప్రయోగ బాహుళ్యముకలదు. అచ్చము 
చి తముతో కూడిన కావ్యము లీ! కిందివి, J) చి(తకవి చి తరత్నా కరము, 2% చేంక 
"పేళ్వరుని చి క బంధరామాయణము తె కవిరాజసూరి రాఘవపాండవీయమ్ 4) విద్యా 
మాఘువుని పార్వతీ రుక్మిణీయహ్ 5) చిదంబర సుమతి రాఘవపాండవయాదపీయమ్ 
6) కృష్ణమూర్తి కంకణరామాయణమ్ 7) శ్రీ కృష్ణవర బహ్మపరతం[తకాలస్వామి 
అలంకార మణిహారము, 8) విశ్వేశ్వరుని కవీం! దకర్ణాభరణమ్ 9) నాగరాజువి భావ 
శతకస్. ఇందు (పహేళికా ఏ'శేషమున్నది). 

సో త సాహిత్యమునందలి చి తకవిత 1 

ఆనందవర్థ నాచార్యుని_ దేవేశ తకము, అవతారకవి_ఈశ్వరశతకము్ము వేంకటా 
ధ్వరి-లక్మీ సహ్మసము వేంకటనాథుడు_పాదుకా సహ్మసముు నంజరాజకవి_(ీ 
శివపాద కమలరేణు సహ్మసమ్క్ మున్న గునవి, 

జైన స్తో తమున 1) సము న్హ భ(దస్వామి “జనళతకస్తుతి విద్యా” 2) జయ 

తిలకనూరి “చతురహారానళి చిత స్తవః” మున్నగునవి. _ఇవికాక్క గశ్రీకృషకవి 

మన్హారమరన్ద చంపూ సుభాషితరత్న భాండాగారం (సంపాదకుడు, నారాయణరామ, 
ఆచార్య, పండిత రామరూస పాఠకుని “చితకావ్య కౌతుకమ్” 'పేర్కొనదగినవి, 

ఇంకను (1) కాశీవాసి (శ్రీ దుఃఖభంజనకవి_వాగ్వ ల్రభభందో (గంథము 
mmm Tren re eT Tree 

[= చితకావ్య కౌతుకమ్కు నంస్మ్భృృతము* పీఠిక వుట 80 
నుండి (గహొంపబడినది, 
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(2) శ రఘువీరమిశుడు_ శ్రీ లత్మీశ్వరోపాయనము. (3) (శీ దామోదరమి శ్రశా ప్రీ- 
చి తబంధకావ్యమ్.. పేర్కొనదగినవి. 

తెలుగులో కనబడని, సంస్కృతములో నాచే సేకరించబడిన ఆకార నియను 
చిత భేదములు (బంధములు), అనుబంధమున పొందుపలజుపషబడినవి. 

హిందీభాష యందలి చిికకవిత 1, 

కేశవదాసు. భిఖారీదాసు, లాలకవ్కి గోకులనాథ, దీనదయాళగిరి ముఖ్య 
తపవర్యులు. 

కేశవదాసు : 16వ శతాబ్ది యమకభేదములు. 16 “వి (ప్రభావ మందు 
విరోష్ట్య రచనము తర్వాత ఏకాతరి నుండి 26 అక్షరములు పద్యబంధరచనము 
చేసెను, 

చతురకరపద్యము : ఉదా:_ 

“బనమాలి బనమే మిలే బనీ నలిన బనమాల 

నయనమిలీ మన మన మిలీబై న నమిలీన బాల.” 

వర్షసంఖ్యా నియమము పదములతో లచనము; ఉదా; 

సీతానాథ్య సేతునాథ్య సత్యనాథ, రఘునాథ (ప్రజనాథ 
డీనొనాథ దేవగతి అని నాల్లక్షరపదముల వాడకము, 

(వళ్ళో త్తర చితభేదములు, అనులోమ విలోమ (కమత్రై కార్ధము 
భిన్నార్థములు గలాగ త్రై కార్ణగతాగత భిన్నార్ధములునిరూపింపబడిన ఏ. డమర్కుచ (కాది 
(పసిద్ధబంధములు (పదర్శింపబడినవి. దీనదయాళగిరి. (క్రీశ. 1850 (పాంతంవాడు. 
చిితకావ్యరచనలో సిద్దహస్తుడు. మాలరోలా ఛందసిలో మధ్యలో (దుతవిలంబిత 
పద్యముండునట్లు రచించెను. అనేకానేకో శ్రర మిట్లున్నది. 

వాసఠకో కమై. కహా? కౌన్ వాచీ ఆ. సర్, కో? 
కహాకరై (బలి? కౌన్ ఆలీకో సింగార్ హో? 
ఇట్లా 12 (పశ్నల కొకే జవాబు, ఆ జవాబిట్లున్నది. 
“వారః సూర్యాది దివసే ద్వారే వసర బృందయోః 

కులే వృకే హరే హరో వారం మధ్య స్వ భాజనే.” 

చి తకావ్భ కౌతుకమ్. నుస్మ్భృతము, పీఠిక. పుట. 
80 నుండి లి4 వరకుః 
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కొన్ని మామూలు బంధములతోపాటు కపాటమును చితించెను, ఏకస్వర లఘ్య 

క్షరాది చిత్రములు (పదర్శించెను. 

భక్త్మపవర తులసీదాసు : రామచరితమానస్లో ఛతఖడ నాలు సద్మ, 

(తిహల నాగమయూరకిరీట అశ్వగతి బంధములు (వకటింపబడినపి, ఇతని 

ఛ్మతబంధమను బంధములో చూడనగును. (పటము, 145) 

గుర్జర (గుజరాతీ) భాష! ఏ; ఇందు (శ్రీదళపకి, మను సుఖభాయ్యో 

ఖబరదార్ మొదలగు కొంతమంది జై నాచార్యులు చితకవిత్వ నిర్మాతలు కోలరని 

చెస్పవద్చును. 

మహారాష్ట్రము : (శ్రీవితల్ కవి_రుక్మిణీ స్వయంవర”, కవిమోరోపంళుని 

(మయూరసంత౪), అమ్హ్లానమాలాబంధ, మం[తరానూయణము మున్నగునవి 

(శ్రీపాలందే మహాశయుడు “సెరంధీనాటకము, నబంధములు, “షణ్మాసీంచా? 

పుస్తకమున (పహేళికలు చెప్పబడియున్న వి. 

ఉత్కలభాష : ఉ పేండఛంజుని తండి చితకవి (శేమ్షుడని తేలియును. ఓక 

దేవుని స్తో తసందర్భమున అనేక దేవుల స్తుతి వచ్చునట్టు రచించెను 
పంగభాష ; బంగ_.నయపాలది  భాషలనోగూడ చితకావ్య పరంపల 

సమృద్ధిగా లభించును . 

కర్ణాటభాష : “సిరిభూవలయ” (గంధథమున సమాన_వ్మక్క చతుష్కోణ, 
(తికోణ, విసరీతాదిగతి చదువుటలో అనేకభాషలు, అనేక విషయములు గలవు. 
“సర్వజ్ఞ (గ్రంథము అను పేరుతో (పసిద్ధి చెందినది. దీనిక ర “సిరికుముదేందు గురు. 

“కవిరాజమార్గము” లక్షణ గంథము. రాష్ట్రకూటరాజు నృపతుంగచే (వాయ 

బడినది. కవికాలము (క్రీ. శ, 815_౪77. ద్వి తీయపరిచ్చేదను. శబ్దాలంకారముల 

(కింద చితకవిక చూవబడినది గత పత్యాగతములు, గూఢ చతుర్ధము, ఎకాక్షర్యా 

దులు, నిరోష్ట్యనూ అతాలన్యము, గోమూ త్రిక, మురజ చ [క్రాదులు, (వహే?క, 

వర్ష బిందుచ్యుత కములు -పదర్శింవబడినవి. 

న్ ఛితకావ్యకౌతుకమ్. నఎస్క్బ్బుతము పీఠిక *పుటలు లిక్కీ ఓర్ 

నుండి ఈ గురర మవోరాన్ట్ర, ఉత్కళ, వంగభావలగ ల 
జి లు 

చితక విత్వవిపయను.. [గ హింపబడినదెః 

7) 
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12వ శ తాబ్దీవొడై న నాగవర్మ “కావ్యావలో కనము” లక్షణ గంథమును 

చాసెను. ఇందు చితక వితాఖక్షణ లక్ష్యము లొసంగబడినవఏ. 

తమిళభాష : దండి, అలంకారము, లక్షణ! గంథము, నాంగడియమడకు. 

(ఎకపాదినలె యమకము) 'మెల్లినత్తాన్ (నర్గపంచమాక్షర పద్యము) ఈరెడిరాన్ 

(దవ్యక్షర్యాదులు) నిరోట్టమ్ (నిరోష్ట్యము) చురుక్కమ్  (చ్యుతకచి.తము) వినా 
ఉత్తరం (వళ్ళో త్తరం) కూటచతుక్క_మ్ (గూఢచతుర్ణము) కోమూతిరి 

(గోమూ[ిక వం (ద్వినాగబంధం) సుళికుళమ్ (సుడిగుండం, 

చ్మకము, సర్వతోభద మురస (మురజ బంధములు (పదర్శితములు. 

కాత్రెకరప్పు క ఒకసద్యములోని బేసిసంఖకలు తీసుకొని చదివిన వేరొక 

పద్యము వచ్చును. ఇంకను భేదములు కలవు. 

పై ద్వినాగ్య (పటము. 143) సుడిగుండం (పటము. 144) బంధచి తములను 
అనుబంధనులో చూడనగును, 

పొళ్ళ్చాత్యభాషలు ౩ ఈ భాషలలో చి తకవిత్వ మాయా సందర్భముల చూప 

బడినది, ఆంగ్లములో “ధసుర్చుంధము” బొమ్మ అనుబంధముతో చూశబడినది. 

(పటము. 145) సిలవ్క, మధుపాత ఆకారములుగూడ ఆంగ్రమున ఉస్నవి. అంతే 

కాదు చెరిడెల్ కీత్ శండితుడు అన్న వాక్యాలను బట్టి, అలెగ్జాండరు తరువాతి 

కొలమున్త అతని కాలమునను రోమన్ కవిత్వమునందు అనులోదు విలోను 

పద్యములు, గొడ్డలి, నైటింగేల్! గుడ్డు, మున్నగు బంధములున్నట్లు తెలియ 

చున్నది. 1 

ఈ వివరణముబిట్టి (పతిభాషలోను ఏదో ఒక కాలమున చి తకపత్వము 

చోటు చేసికొని కవులచే నాదరింవబడినదనుట సుస్ఫష్టము ఇదే పరిస్థితి తెలుగులోను 
కొనసాగినది 

WOT RTE అలభళారారరనలా కు WMT ERNST 2 అలాల క్ల నాలా ITN ET ETHIE 

1 History of Sanskrit Literature. Page. 127. (కొవ్యాలంకార 
క అమ జర అనే ర్మగహాము పటి. 559.) 



ద్వితీయ [(పకరణముం 

శఖచ[(తవుులు 
ఆ 

కావ్యములందు శబ్రాలంకారములుగ సందర్భోచిత చమత్కారముల నందించు 

నవి శబ్బచి ములు. కొన్ని కొన్ని చితములు కవితగనే పనికివచ్చును. ఇందు 
(వధానముగ 1. స్వర్ణచి తము. 2. వ్యంజనచ్చితము. 3. స్థాన నియమచ్చితము. 
4, గతినియమచి[తము, 5, ఇతరశ'బ్ది చితములు. 6. శబ్బచి(త మ్మిశ మములు 

గమనించదగినవి, 

చ శబ్దచి తను సంస్క తాంగ్లముల కలదు, 

1; స్వర చిితము 

పద్యామంతటను స్వరనియమము పొటింపదిడుట. హల్లు మాత మేదైనను 

గావచ్చును, ఇది స్వరచిత లక్షణము, కేవలమీ స్వరచి[తమును పాటించి కేలుగున 

కావ్యములు |వాయబడలేదు. 

Ea ఆర న్డ్ [1] ఆ న్వరము[తలకట్లు* ] 

(హస్వ అకారము పద్యమందంతట  పాటింసబడుట ఇందలి చికను. 

హల్లేదై నను గావచ్చును. హల్లుకు తలకట్టిచ్చుట అనగా హల్లుపై (హ్రస్వ 
భాం లు భా వి! CY) les 

“అి కారము చేర్చు టయే. సద్యమందలి [పత్యక్షరము “అ” స్వరము గలిగియుండును, 

సంస్కృతమున ఈః (కిందిది ఉదాహారణము, ఆక్షణా నుసారమున్న ది, 

కళర్ర0యవముదన గజదమన వరకల భగత గమన 

గత జనన గద నురణ భవ భయ గనర శరణ,” 

(కౌవ్యాను శాసనమ్. +. 463) 

ఖక్షణానునారము తేలుగులో (వాయబడిన “తలకట్టు. పద్య మిట్టున్న ది, 
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“దయగనరో ఘన దశరథ తనయ! సనయ॥! 

గగన చరరథ! దశశళతకర శశధర 

నయన! నతతసరస! నతనగచరచయ! 

తఠ దరహారద! దళగళదళన! సదయ,” 

[కేశ వయ్య- దాశరథి చర్మిత. 415], 

అచ్చ తెలుగులో ఇటులున్న ది. 

అనగ దన కడకరయగ తడయక జన 

నచట గదలక నతడడల6గ గడ 

గడదడ నలసట దగ దనరగ గడక 

దగనడ చనవి గలియగన దలచ 

(పోకూరి కాశీపతి. శు. ఆం ని.ని, హరిశ్చంద్ర చర్చిత. 2.109) 

ఈ చి తమున బ్ర? స్వరనియమమునకు (పాధాన్యము. దీనికి తెలుగు 

లాక్షణికులు తలకట్టవి "పిరిడిరీ. అట్లని (పత్యక్షరము తలకట్టు కలిగియయుండవలెనని 

అర్హముకాదు, పెవానిలో జ్య ణ ల్క అక్షరములు తలకట్టు లేకపోయినను “అి స్వర 

సహితములు. ఇట్టి నియమముతో పద్యములు (వ్రాయుట కష్టమని తోచికాబోలు 

కొంతసడలించి (వాయదిడిన పద్యములు తెలుగున ఎక్కు వగా కనబడుచున్న ఏవి. లక్షణ 

కారులే సడలింపులు గావించిరి “అం, అః*లు ఏస్వరము (పక్కనైన ఉండవచ్చు 

గనుక, వానినిగూడ (గహించి విన్నకోట పెద్దనాదులు లక్ష్య్యములు చూపిరి. “మనః 

కంపని అని [కౌ చూ, 6.60.] పద్యమునగలదు. ఈ లక్షణకారుని లక్షణ 

మిట్లున్నది, 

“తలకట్టు టోడలుం గొ 

మ్ములు గల వర్ణముల తోడి ముఖ్యనదములున్ 
గల కబ్బము (హస్వస్వర 

కలితందగు” _ [క. చూ. 6.59 | 

లక్ష్యమున బిందువు విసర్గలు (హస్వస్వరములుగ | గిహించెను. ఈరీతిలో 

సాగిన పద్యము శీ! కిందివి. 
1) ల. సా, సం, 3.124. 

2) గ, వేంకవి, _(వ.రా, వేం, వ. 9. 811 సీసపాదము, 



తెలుగులో చితకఏిత్వకు 53 

3) వేదుల వారి ఆం. ల. స. చిత. స్త 32 

4) వ్మికాలవారి _ (శ్రీ. వేం. చి.ర. కదము. పూ.భా. చివ]. 

5) వ్మికాల (శీదేవమ్మ. _ వాసవ దకా పరిణయఅ. 2.110 

6) అల్ల మరాజు రంగశాయి _ (శీమదాం[ధ చంపూ రామాయణం. ఆరణ్య. 

॥ గీతము 

ఇంక కొంచెము లక్షణ విరుద్దముగ (వ్రాసిన తెల్లుకవు లున్నారు, వీరు తల 
కట్టుతో తృప్తి చెంది. “ఆి తీసికొనిరి. తల కట్టుండి దీర్భ మిచ్చుటకు _ వీలున్నది 
కనుక “హా య్యామా*లు (వాయబడినదను కొన్నను తలకట్టు _ లేకయే “ఆి 
స్వరముతో “సత్రా్యావాసా*” అని (వాయబడుటయు చూడవచ్చు ను. 

తలకట్టుండి ఉడుం, ల (వ(టువసుడి) వాడికి, “భువనపూర్ణి, “వృషభి “భూషో 

అనునవి యిందు కుదాహరణములు. 

ఈరీతిలో (వాయబడిన పద్యము లీ కిందివి. 

1) అప్పకవి. అవ్బకవీయము, 4_554, 
2) మల్లారెడ్డి, “Te yh OD 

3) మిన్నికంటి గురునాధ్ శర్మ శివగిళ, 6_1, 71. 

4) బోడి వాసుదేవరావు _ చిత్రమంజరి. ...3. 

క్ రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి _ కవిజన వినోడిని, పుట. 32 ((|వాఠ( వతి 

[=] “ఆ స్య రము 

వ్యంజన మేదై నప్పటికి పద్యమున (సతివ్యంజనము పై “ఆి స్వరము 

పాటింవబడుట దీనినియమము, 

సంస్కృతమున ఉదా ః_ సామా యామా మాయా మాసా 

మారా నొయా యానారామా 

యానా వారా రావా నాయా 

మాయా రానూ మారా యామూా, 

(దండి, క, ద, 387 |. 

తేలుగున దీర్భ ౦తాక్షరములతో పద్యము మొత్తము [వాయుట కష్టమే. అవి 

అన్నియు దొదొస సంస్కృత వడాలే అయిడిండాలి, పుల 'తేలుగు ree 

దీనిని "పేర్కొనలేదు. 
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1. కేశవయ్య .. దాశరధి చర్చిత 4_16 పద్యమిట్టున్న ది. 

సారా చారా సాధ్యారాధ్యా | నారాగారా నొనాకారా 

కారా రాస్యా దాతాఖ్యాజా | తారాజ్మాతా తాఖ్యా తాఖార్ట, 

2. అల్లమరాజు రంగశాయి, (శ్రీ. ఆం, చం, రామాయణం. ఆరణ్య, 73. 

[ల] నర్వాదంతము 

సథ్యములోని (పతి వ్యంజనము పై “ఆఆి స్వరములు మ్మాతమె కలిపి 

వొడదిడిగ సర్వాదంతమనబడును . 

ఉదా :.. ఘన సపాళ్వాన్వయ సా 

ధన వుట భవ దమల చరణ దాస్యమరయగా 

ననవరత భజన నడపగ 

సనఘత బఐబరనుశద వాస మవసరమనగా, 

| నాదెళ్ళవారి అ. ఊఉ, రామా |. 

వీరే ఇందలి దేవీస్తుతి సందర్భమున, సోమేశ్వరీయమను (గంథమున సర్వాదంత 

పద్యములను (వాసిరి, 

[4] “జబ న్వ రము [గు డు లు] 

“ఇిస్వరము పద్యమందంతట పొటీింపబడిన ఈ చ్మితమగును. హల్లో 

దైనను గావచ్చును. ఈ గుడులను విన్నకోట పెద్దన “బోడలు” అని పిలిచెను. 
సంస్కృతమున దీనిని ద్విన్వర నియమమను  'సేరుతో రాశా, లో 

(వాయబిడిన న్రీత్రి యిట్లున్నది, 

“క్షితి స్టితిమితి తిక్షీప్పి విధివిన్నది సిధ్వి లిత్ ౨) 
అంగ్ల భాషలో ఏకాచ్చు పద్యములు (Unin vocalic rerses) కలవు, 

సాయంకాల వర్ణనకు చెందిన ఈక్రింది పద్యమున “” అచ్చు పాటింపబిడినది.1 

Idling, I sit in this mild twilight dim. 

Whilst birds, in wild, swift vigils circling skim. 

Light windo in sigling sink, till rising bright 

Night's virgin pilgrim swims in vivid light, 

"1 తిరుపతి “సాహిత్య నమికి” వ్యాసానళి, లో జ యన్ "రెడ్డి 
గారి చితక విత వనం 
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తెలుగున స్వరోచి తమున పందువు, విసర్గ లుండుట లక్షణొను సారమే అని 

విన్నకోట 'పెద్దన చెప్పి, ఆమార్గమున నడిచినాడు . ఇక వీర్ణ ము పరిహరింప నలెననిస 

కంద మీ చి తమునకు సరివడదు. అందువఆన తేటగతి సద్యము. బిందువు కల్షినది, 

ఉదా 1. 

మించి నిర్మించి తివి ఏనిర్మీతిని కీతిని 

గిలిని ఏపిలించి శిఏవికీరి నిలిపితిష్షతి 

సిరికి విదివిడి విడిదివి ఏరి విడికిని 

విడిసి నిలిచితి విగ్గిరి సిరికి విడిది, 

[ వ్మికాలవారి (శీ. వేం. చి.ర. కరము. పూ, భా.2] 

2. గ. వెం, కవి, (వ. రా. వేం. వి, వి. 811. రెండన పాదము, 

కందమునః 1. ఉదాః... విన్నకోట పెద్దన, కా, చూ. 6.61 

2) చి తకవి. ల. నొ. సం, 3_125 

3) అన్పకవి, అక్సకవీయము. 4555 

4 మల్లారెడి _ష, చ, 3.114 

5) అల్ల మరాజు రంగళాయి ఆధి. చం. రామా, ఆరణక. 7? ఢీ 

[6] “ఈ” న్యరమను 

ఉదాః. విద్యున్మానల: సీరీశీలీ శీస్త్రీ ప్రీ 

గీరీడ్వీ తీ కీర్తీ రీతీ 

నీరీడ్రీప్పీ నీతీ హీష్టీ 

హీరీ డీందీ షీఏీ డ్వీతీ. 

| అల్ల మరాజు రంగళాయి. (శః ఆం, చం. రామొ. ఆరోణ్య, 75]. 

[6] న శే దంతము 

పద్యములో (సతివ్యంజనము పై “ఇబ, ఈకలు మాత్రమె కలిపి వాడదిడిన 

సర్వేదంతమనబడును, వ్యంజనము లేవై నను గావచ్చును. 

1. ఉదా +. నిలిచితి గీరితి వినితిని 

బిలిచితి నీస్టితిని జిగిని బిరిది నినిడీతి. 

న్గిలి ఛతీ బిగితీర్చీతి ఏలి 

విలిచితి న్నీప్రతి మితికి విరివి యిది ఏధిన్, (నాదెళ్ళవారి | 
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1. అచ్చ తెలుగులో 

కినిసి సిరిందీసి నీ లిగి 

తిని సిగ్గిడి కింగిరికిని దిగి తీరితింగి 

త్తని జీరి నించి చిక్కిడి 

తిని జియోకి యింతి కీరితిని నిల్చిరిసీ. 

కూరి కాశీపతి. శు.ఆం.ని.ని. హరిశ్చుం[ద చరిత, 2135 | 

3) కేశవయ్య. దాశరధీ చరిత. 4.17. 
4) అడ్నుమిల్లి నారాయణరావు, నారాయణీయము,. పుట. 100. 

5) రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి, కవిజన వినోదిని. పట. 32. ((వౌత పతి.) 

|] “టె స్వరీము [కె న్సు లు] 

పద్యమున (వతివ్యంజనము పై కడ? స్వరమును మాతమె పొటించుటను 

క్రొ మ్ముఅందురు ని 

సంస్కృతమున భోజుని సర. కంఠా. 2.-276గా కిందిది ఉదా ; 
ఉరుగుం భు గురుం యుత్చు చుకు శుస్తుస్టు వుః పరు 

లులుభుః పుప్పషుర్ముత్యు ముముహుర్ముముహుర్ముహం ౭) 

తెలుగులో ఉదా ;. ఉరుగుణులు గురులు గుకురులు 

గురులును బుణ్యులును బుధులు గుతుకులు శుతులున్ 

సురు చులు సుముఖులు సుఖులును 

బురునుతు లుడు....... 3 [కౌ. చూ, 6-62 |. 

2) చితకపీ. లక్ష, సా, సం, 3_126. 

కె అప్పకవి. అశ్స కవీయము, 4_556 

4) గ. వేం. కవి. (శీ వేం. వి. వి, 811 సీస, 3వ పాదము, 

5) అడ్బుమిల్లి నారాయణరావు. నారాయణీయము. పుట. 101, 

6) వికాల వారి, శీ. వేం. చి.ర. కరము చి. (ప. 3. 

(వ్మటువసుడి గూడ చెర్చిర్సి 
7) అల్లమరాజు రొంగళాయి, (శీ ఆం, చం, రామా ఆరణ్య. 74, 76. 

[| అచ్చ తెలుగు] 

రి) రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి. కవిజన వినోదిని. పుట. 32 [(వాత్యపతి] 

9) పోకూరి కాశీపతి _ శు, ఆ, ని, ని. హరి. చరిత 2.71 (అచ్చ తెలుగు] 
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[57] “ఎ పృ” న్వరములు 

పద్య మందంతటను “ఏ, ఏి స్వరములు పాటింక బడవలెను. 

సంస్కృతమున “ఎ లేదు. 

ఆంగ్లముస Lord Holtand 1824 Eve “9 Legend అనెడి శీర్షికతో 

“ఆ” అచ్చును మ్మాతమే (గహించి కొన్ని పంక్తుల గద్యరచన చేసినాడు. 

“Men were never perfeit, yet the thee bretheren 

verses wete ever esteemed respected, revered, even 

when the rest,whethere the select few, whether the mere herd, 

were left nelgected. 

The eldest’s vessels seek the deep stem the element, 

get hence; the keen peter when free wedded Hester Green 

the slender, steen, severe ere:t Hester Green;The next Clever 

Ned, less dependent wedded sweet elden Heber _here Endeth 

the Legend.” 

తెలుగులో ఎత్వముకోగాని, ఏత్వముతోగాని పద్యములు [వాయబడలేదు. 

“ఎఏిలళో గూడిన పద్యము లున్నవి. ఇవి తెలుగున (పత్యేకము. ఏలన, సంస్కృత 

మున “ఏి ఉండి “ఎి లేదు. ఏక్వకంద మను పేరుతో మల్లారెడ్డి షం. చ, 3._113గా 

(వాసి యున్నాడు, 

ఆది; 

1. కం॥ శేవే దేదే లేడే 

నేవే రే యెమ్మె హెచ్చె నేడే మేలే 

తేవే లేవే నేనే 

నేవే సేసదె దేజ జేజిబేజే. 

1* తిరుపతి, సాహిత్య వ్యాసావళిలో చిత కవిత్వం వ్యాసం. కర్త, 

బి యన్. రెడ్డిగారు 

5) 



కర్రీ తెలుగులో చ్నితకవిత్వము 

2 కేళశనయ్య._ దాశరోధి చరిత...4_13 

3. పోకూరికాశీపతి శు,ఆం.నీ.ని. హరి. చరిత శక్రర్రేదే'త్రే” పద్యము, 

[9] “ఎ” స్వరము 

క స్వరనియమముకో పద్యమును (వాయుట దీని లక్షణము, 

సంస్కృతమున కౌ.శా. వాఖ్యలో గలది ఉదాః... 

“వ రైరైనైశై న్పరై తై రె తెర్లై న్వైంవైన్వైః చ కంర యా 

మైకై రక రసరెమై? వెరె ర న్వరైదైవై సె 
మూ 

తెలుగున ఉదాః..లేదు 

[10] “ఓటి స్వరములు 

సంస్కృతమున “జి లేదు. 

తెలుగున ఉదా;. లేదు 

“ఓిశో సంస్కృతమున ఉదా: 

“థోగో రోగో మోదో మోహో 
| దండి రొంద,3. 84.3ఏ పొదిం | 

[=11 జొ న్వరముతో సంస్కృ తాం|[ధముల | వాయబడినట్టు కనబడుట 
లేదు* 

[12] న్యగ లఘువు 

పద్యములో (వత్యక్షరము లఘువై యుండుట దీని లక్షణము అనగా 

(పతి వ్యంజసముపై (హస్వాచ్చులై న అ, ఇ) ఉు బు (వ|టుపిసుడి్ఫ) పె ఓ 

లుండునట్లు [వాయుటను సర్వలఘ్వందురు. అంతేకాదు, ద్విత్వ సంయుక్రాక్తరములు 

శదమధ్యములందు వాడరాదు బిందువు నృల్కర్కల పొల్లులు విసర్షలు వాడరాదు. 

ఇది కూడ తేలుగున (వత్యేకము ఏలన, ఏ ఒలు సంస్కృతమున లేపు, కనుక 

ఈ చిత నుచ్చట పొసగదు. 

తెలుగు కవులు సర్వలఘువును పిరివిగ వాడిరి. కరందజద్యమైనసచో రివ 

గణము చివరి అక్షరము గురువై యుండవలెను గనుక ఆచోబ తప్పని సరియై 
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గురువును వాడిరి. కాని ఇది సీసము శేటగిత్తి ఆటవెలది 'మొ॥ పద్యములకు 
బాగుగ సరిపోవును. సీసము, 1 వు రకము; సర్వలఘు సీస లక్షణ మప్ప 
కవీయమున గలదు. 

కం1॥ క్షమ షట్సి 9) ౦శ ల్లఘువులు 

(తీమ “'హీళ విరామముగల దీర్భ పదచతు 

ష్కముపై నోకగీతిముర 
(వమథన సర్వలఘుసీస వద్యమున కగున్ 

[అవ్నకవీయం 4530 | 

దీని (పకారము (పతి పాదమున 36ఆక్షరములు,ఆవియు లఘువులుగా ఉండ 

వలెను, అనగా 6 ఇం.గ. ర5=౩0. 2 సూర్యగ. 2౫3=6 మొత్తము 36 అక్ష 

రాలు, ఈ లక్షణాను సారమే (వాయబడినవీ (కిందివి. 

1. భాగవతము, వెలిగందల నారయ. సీసము 

2. అస్సకవి అప్పకవఏీయము 4,531 

కొడవలూరు రామచం దక వి..మహా సేనోదయము _71.195 

అడ్సుమిల్లి నారాయణరావు నారాయణియము, పృట 98లో 

సీసము రెండవరకము. ఇం. గ.రగ4=24 2సూ,గ.2౫3=6 'మొత్తను30 

జక్షరీములు. ఉదా;ః.. గ.వేం. కషి.[ప.రా.వేం. వి.వి, 75 పద్యము, గ*నిఖాల 

సురదనుజ నికరశుధితజల నిధిభవఘుమ ఘుమ నినదమనగి” (కింద 'తేటగీతిన.న, 

నల నల్క నన గజములకో పాదమునకు 17 అక్షరము. 

అందలి 221 వ పద్యము కూడ ఇదే విధము 
ఆటవెలదికి న,న్కన, నల్క నల గణముతో 1,3 పాదముల 17 అక్షరాలు, 

5. నగణములతో 2,4 పాదముల...15 అక్షరాలు. 

కందము; 1, 3 పాదములు 3 “నలి గణములు 3౫4=12 అకరా లుండును 2,4 

పాదములు 4 “నలోలు 1స. =19 ఆక్షరాలు. 

1) ఉదా; తగు దగదని మనమున మును 

వగ వగ నొడబడంగ వగవ వగవంగ బడయున్ 

దగు దగ దని నగవని వగ 

నగవగ బనిగలవె తనకు వగమటి జగతిన్ 
/ [నన్నె చోడుడు.కు సం.10...186] 

శ్ 

క! 

3 

4 
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2) భాగవతము రి_54, 146, 211, 212. 10.186, 1561. 

రె అయ్యలరాజు నారాయణామాత్యుడు. హంసవింశతి 4.70 

శ బుక్క. పట్టణం వేంక టాచార్యుడు. ఆచలా క్మజా పరిణయం 3.41 

5) కనుపర్తి అబ్బయ్య._కవిరాజ మనోరంజనము 1.216 

6) నాదెళ్ళవారు-_గురుక్రభావము. అ. ఉ. రామా లలో 

1) మిన్ని కంటి గురునాధశర్మ_ వగిత 5_1 

8) కోట వీరాంజనేయ శర్మ...చి| తాశ్వీ యము 3_42 

9) పోకూరి కాశీషతి.ళు ఆం.ని.ని. హరిశ్చం[ద 1.8 సీనం 

| అచ్చ తెలుగు] 

సందర్భము: 

1. తత్తరపాటు సమయమున ఆలన్యముగ నుచ్చరింతుము గనుక లఘ్యుక్షర 

ములు సహజముగ దొర్లును, ఆ. సమయముల సర్వ౭ఘు పద్యములు మిక్కిలి 

ఉచితము (ఉదా; 1) “అడిగెదనని కడువడిజను” అను పద్యము 

| భాగవతం౦._8.103 | 

2) అడుగడుగున భయపడుచు...అచలా త్మజా పరిణజయములో భద్యము. 
2. చుతకనమైన మనిషిని గూర్చి వర్షించునపుడు సర్వలమురచనము ళోభ 

గూర్చి సందర్శ్భోచితమై యలరారును. 
ఉదా; చిితసేనుడను గంధర్వుడు తన గర్వముచే మహిమలను పోగొట్టు 

కొని చుల్కునయై (సర్వలఘువుమారి) శివుని స్టో తముచేయు సందర్భము..భైర వుడు 
(శ్రీరంగమహ శక్యము. లఅఘుగద్య 3.215 

[15 నర్వగురువు 

సద్యములో అవ్షర ములన్నియు గురువులే 

సంస్కృతమున ఈ చ్నితము సులభము 
ఉదాః.. ఆమ్నాయానా మాహానా న్హ్యావాగీతీ రీశ్రీఃవతీఖీతీః 

భోగోరోగో మోదో మోహో ఛే ధ్యయే వెచ్చ ద్దేశేషేమే. 

[ రౌ. ద, 3.84] 
తెలుగున పద్యములలో ఈ చితము (వాయుటకష్టము, అందువలన ఒక 

సర్యగుడు వచనము గ,వేం,కవి. చెప్పిన దానిని ఈ దిగువ నిచ్చుచుంటిని 

న న న 
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₹ళఆ'వేళం దాశ్ళర్యారూ ఢాత్మాంభోజా తోద్యత్క ౦ దర్భాటోవ స్టా 

యన్నారా చనస్లోమ (శేష్టోద్చోధా దీనాంచ ద్భోధానై పుణ్య (పొడి 

(శ్రీనారీ రత్నం విట్లాహించెన్ *_447 

న. వ్యంజన చి్నితము 

ఈ చిితమున వ్యంజన నియమమును గమనింతుము,. వ్యంజనము_పై స్వర 

మేదైన నుండవచ్చును. పద్యమంతయు ఒకే వ్యంజనముతో (వాయబడుటను ప్క 

న్యంజనచి. తము లేదా ఆ పద్యమును ఏకాక్షరి అందురు. రెండు వ్యంజనముల 

నియనుముతో (వాయబిడిన పద్యమును ద్వ్యవ్యంజన చితము లేదా ద్వ్యతరి 

అందురు. ఇక్షు (త్యక్షరి, చతురక్షర్పి పంచాక్షరి మొదలగునవి, 

కేవలము వ్యంజన చి తముతోడనే నిర్మింపబడిన కావ్యములు సంస్కృ 

తాంధముల లేవు. ఇందువరుసగా ఏకాక్షగపాదము, ఏకాకరి, ద్వ్యకరి, త్యడరి, 

చతురకరి, పంచాక్షరి మొ॥ కలవు, 

ఏ ఏకాఠర పాదము 

ఒకే వ్యంజనముతో పాదము మొత్తము [వాయదిడుటను ఏకాక్షర సొద 

మందురు. వ్యంజనముపై అచ్చు ఏదైనను ఉండవచ్చును. పద్యములో ఒకొక్క 

పొదము నొక్కొ క్క వ్యంజనముతో (వాయురీతి యిదీ, సంస్కృతములో మాఘుని 

శిశుపాల వధ.లో. 193 ఉదా॥ 

తెలుగులో ఉదాః...[) ఆ॥వె॥ మామ మామ నుమ్మను మ్మెముమిమ్మిమ్ము. 

నేను నిన్ను నినుని నూనినాను. 

రార రారో రురురు రారో రారే రురో 

యియ్యు యయ్య యయ్య యయ యయ్యాం 

[ప్మకాల వారి. శ్రీ వేం.చి.ర.కరము ఉ.భా. | 

9 ఏక వ్యంజనమ్ లేదా ఏకాథతరి 

సద్యమందంతటను ఒకే వ్యంజనను9డెడి నియమమున (వాయుట. అచ్చే 
దైనను గావచ్చును. 
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సంస్కృతమున నృద,య,త్క,ర్క,మ్కప్క,క అను వ్యంజన నియమములలో, 

తెలుగున న,ల్కక,మ్కర్క,లతో, ఏకాక్షరులు కనబడుచున్న వి. ఇందులో “ని ఏకాక్ష 

రుల సంఖ్య అధికము. ఉత్తమ పురుష సర్వనామ రూపములు నేను, నన్ను,(కియా 

రూపములు ఉన్నాను, అన్నాను అనన్ వంటి నకార పొల్లు వాడుకొను సౌకర్య 

ముండుటచేత నేము “ని ఏకాక్షరులు విరివిగా (వాయబడినవి. చిన్న పద్యములై న 

కందము ద్విపదలలోనే ఈ చి|తమగుపడుచున్న ది. 
సంస్కృతమున శిశుపాలవధ, కిరాతార్జునీయము, దేవీేశతకము. పా.స.ల.స 

మొఖ కావ్యముల కలదు. 

తెలుగున ఉదాః.. వేదులవారి లస. చి. స్త. 35. 

ద్విపద : రరరారరారోర రర'రేరరై ర 

రరరారరేరరోరారరారారో 

అర్థము క్ట ర = వ్యజాయుధమును, b= (గహించునట్టి ఇం|దునకు, రా=ధన 

మున్స్కు రో = ఇచ్చుదానా. (దుర్వాసశ్ళాప గస్తుడగు నిందునకు తిర్గి రాజ్యమిచ్చిన 
దానాయనుట రా= రమ్ము, ర+ఉ=రోర = అగ్ని, ఉ=శివుడు, రర = వ జాయుధ 

హస్తుడగు నిందుడు వీరందరిని, రజ=[గహింప జేయునట్టి, రా+ఇల: ధనమునకు 

భూమియైనదానా రై = ధనమును, రః గహొంవజేయుదానాా, ర -నాశమును, ర = 

పొందునట్టి వారిని, రా=స్వీకరించుదానవును, అర = ధనహీనునకు రా=ధనమునకు, 

ఇలరో=స్థానమైనదానవై నదానాా ర+ అ =కోరికతో, అ=ఏిస్తువును ర-=స్వీకరించు 
వారికి రా=ధనమును, ర గహింపజేయువారియందు, ఆ = సంపూర్ణమైన, ర 

కోరిక గలదానా. 

మరొక ద్విపద. వేదులవారి ల,న,చి. స్త. 36, 

కందము ; 

1) నిన్ను నిను నెన్న సీస 

నెన్నిన నన్నన్న ననననిన నానే నా 

నిన్నూని నా ననూనున్ 

నన్నూనన్నాను నేననా మన్నానా. 

[న్మకావారి. శ్రీ వేం. చి.ర. కరము, పూ. భా. 8 (2)] 

సదచ్చేదం: నిన్నున్ ఇనున్ ఎన్నన్ ఈ నేను ఎన్నినన్ అన్నన్న ననిన్లు 
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అవిన నానేనా నిన్ను ఊనినాను అనూనున్ నన్ను ఊను అన్నాను. నేను అనా 

నున్నానా. 

అర్థము : అనిన= సీకు'పై న (తభువులులేని, నానా= సర్వ మునకు ఇనా =| పభు 

వై నవాడా, ఇనున్ =ఐసర్వేశ్వరుడవై న, నిన్నున్, ఎన్నన్ =స్తుతించుటకొరకు, 

ఈనేను, ఎన్నినన్ = ఆలో చించినచో, ననను = చిగురును, (అల్బుడని అర్థము), 

అన్నన్న = చోద్యము అనూనున్=గొప్పవాడవైన, నినున్ _నిన్ను, ఊనినాను= 

ఆ(శయించినానుు నున్న = (తోసి వేయబడిన, ,అనా=శ కటముగలవాడ వై న, అనా= 

తండీ! నేను, నన్ను +ఊను=అదుకొ నుము, అన్నాను = అంటిని, 

అచ్చ తెలుగులో ఉదా;.. 

2) మెమె మిమ్మో మేమా 

మీమీ మామాము మోము మిమ్మ మ్మో మో, 

మేమే మీమీ మమ్మే 

మూమూ మమ్మమ్ము మమ్మె మామా మమ్మా, 

[తిరుమామిడి రామస్వామి...ఆం ధకిరా తొద్ధనీయం ], 

3) నంఏఘీంటల జంట వరాహాపురాణము. 10.9౦ “ని వ్యంజనం 

4) అప్పకవి అస్పక వీయము 4564 “ని 

5) గ,వేం. కవి (తరా.వేం, వి.వి. 223 “లి 214, “కి 

6) ఆల్లమరాజు రంగళాయి చంహ్రాభార “మి” 

7) సరశురామసంతులలింగమూ సీతారామాంజనేయ సంవాదము 2.89 “న” 

8) నాదెళ్ళవారి సో మేశ్వరీయము “నీ, అ.ఉ.రామా. “ని2 సద్య 

ములు 

9) కేశవయ్య దాశరది చరిత 3.160 “సి? 

10) పోకూరి కాళీక్షతీ శు.ఆం,ని.నిహరి,చలి “2.76 ని 

11) అడ్నుమిల్లి నారాయణరావు నారాయణీయం. పుట. 94, 95 “సి “షో 

12) కామినేని మల్లా రెడ్డి షం చ. “3_106 ని 

13) బు[రాకమలాదేవి చందోహాంసి పృట. 63 “ని 

14) కొక్కొండవారి విల్వేశ్వరీయము 4159 “ని 
15) చింతలపల్లి ఏీరరాఘవికవి మధురవాణీవిలాసము 2.11 “ని 
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ట్రం ద్వ రింజనమ్ లేదొ ద్వ తరి 

పద్యమున రెండే వ్యంజనములు పాటించుట ద్వ్యక్షరి అనబడును. ఆవ్యంజ 

నములపై ఏ అచ్చెయినను వాడవచ్చును. దిని లక్షణమిట్లున్న ది. 

కం॥ ధరద్య్యక్షరి యన రెండ 

కరములు వద్యంబుపేరు కవి పూనిన య 

క్షరముల రెండిటనగు నం 

దిరవుగ నితరాకరంబు లిడరా దెలమిన్, 

[9.సా,సం. 3-116 | 

సంస్కృతమున ఏకాక్షరులు 12 అయిన ద్వ్యక్షరులు 35 సేకరించగలిగితిని 

ఇ'పే తెలుగునను ద్వ్యక్షరుల సంఖ్య అధికమే. అందులో “నమిలకతో [వాయబడిన 

ద్వ్యకతరులు ఎక్కువ. లాక్షణికు లిద్దజు (వాసినవియు, కవులు (వ్రాసిన 21లో 12 

ద్వ్య్థత్షరులు “నమ”లవే. 
తమిశమున దండి అలంకారమందును కన్నడ కవి రాజమార్గమందును 

“నమి ద్వ్యక్షరులధికము, 
ఇక “నమ్ ద్వక్టక్షరులలో గూడ ఈ దిగువ పదములే విరినిగా వాడబడినవి 

నేమమున, లేదా సీమమున్క మనమున, అనుమానము, మాను లేదా మానను, నిను, 

నమ్మినాను, మొ 

వేదులవారి ల.స,చి._స్ట, 34 “కలిలకో తేటగీతి ద్వ్యకరి కలదు. 
తెలుగులో మిగిలిన వన్నియు కంద ద్వ్యక్షరులే. 
తెలుగున ఉదా ;. 1) మనమున ననుమానము నూ 

నను నీనామ మనునును వమననమును నేవు 

మ్మున మాన నన్ను మన్నన 
వునువును నానా మునీన మానా మానా 

(నంది తిమ్మన. పారిజాతాపహరణం, 5.౪8]. 

అర్థము : నానా=సకల్క మునీన = ముని శేష్టులయొక్క, మాన=[పమాణము 

లక్కు అనూనా = అధికూడా. మనమునన్ = మనస్సునందు, అనుమానమున్ సందేహ 

మున్వు ఊనను= పెట్టను, నీనామమును = నీ పేరనెడు, మను=మం[ తముయొక్క, 

నమననమును=ధ్యానమును, నే మమ్మునన్ = నియమముతో మానన్=వదలను, 
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నన్నున్ =అట్టినన్ను, మన్ననన్ = పీతికో మనుము+అను జీవించుము అని 

చెప్పుము, 

ఉదా 

2) చి(తకవి లక్ష, సా, నం, 3_116 

3) అప్పకవి అస్పకవీయము త_565 

4) సండిఘంటలజంట వరాహపురాణము 11.69 “కలి వ్యంజనములు. 

5) సూరనకవి క ళాపూర్ణ్జోదయము 7223 

ర) గ, వేం. కవి (వ.రా.వేం.వి.వి 222 వ, 

7) కనునంర్తి అబ్బయ్య కవిరాజమనోరంజనము 

ర) కరజరామపంతులలింగమూ రి సీశాధామాంజనేయ సంవాదము 2.90 

9) పురాణం పిచ్చయ్య విజయాశ్వ చరి త 3_199 

ర, నాదెళ్ళవారి సో మెశ్వరీయములో 1, అ.ఉ. రామాలో 3కలవ, 

11) మిన్ని కంటి గురునాధశర్మ _ శివగీత 9_1 
12) వ్మికాలవారి (శ్రీ వేం, చి.ర.కరము. పూ.భా, 7 

13) కేశవయ్య దాశరధి చరిత 3.135 
14) అడ్సుమిల్లి నారాయణరావు నారాయణియము వుట. 95, 96 లలో 3 కలవు, 

15) కామినేని మల్లారెడ్డి ష,చ. 3_107 “వది 
16) కుందుర్తి వేంకటాచలకవి మిత విందాసరిణయం 3వ అళ్య్వాసాంతము“గరి 

17) కాకాద పెద్దన భదాపరిణయం 3_301 “మరే 

18) బ్మురా కమలాదేవి చందోహాంసి “మని 

19) కొకొ_ం౦డవారి బిల్వేశ్వరీయము 4158 

20) చింతలపల్లి పీరఠరాఘవకవి మధురవాణీవిలాసము 2.13 “నను” మరియు 

212 “నకి 

పద్యమును మొత్తము మూడు వ్యంజనముతోడనే నిర్మించుట ఇందలి చిిఈము 
ఆ వ్యంజనములపై నేదేని అచ్చును వాడవచ్చును అప్పకవి లక్షణము లక్ష్యముళో 

[9 
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నోసంగను.ఈ (త్యకరిని సంస్కృృతాం[ ధక వులు ద్వ్య్యతరివలె ఎక్కవగా వుపయో 

గించలేదనియే చెప్పనగును, 
సంస్కృతమున ఇది కొ. ద,, పాదుక్కా ల. స, లలో దేశీశతకాదులలో కస 

బడుచున్న ని. 

తెలుగున వుదా ;.. 

1) నౌ పాపమ్మును మోస్పను 

మాప్పము మావూనిసీన మానని నెమ్మన్ 

నీ పావనిపై నాపై 

నా సన్నునిపైన నోొప్పునా నెపమెన్నన్. 

[వ్మకాలవారి. శ్రీ. వేం. చి. ర. కరము, ఉ.భా, వెత] 

ఇందు “నసమి న్యంజనములు కలవు, 

[మాజ=లక్మీయనెడ్కు మానినీ= స్రీ యొక్క, ఇన=వల్లభా | 
2) అసన్స కని. అప్పకపవీయము. 4.566. “నతమి 

3) గవేం.కవి. (వరా. వేం.వి.వి, 878.న. 3వ పాదము “కనల, 

4) భమిడిపాటి వేంకటసుబిహ్మణ్యశర్మ.  శంకరవిజయము, “నమయం 

5) నాదెళ్ళవారి. సోమేశ్వరీయములో ఓ, అద్భు ,ఉ.రామా. 2 కలపు, 

ర) వేదులవారి ల.స, చి, స్ట. 33. ఆటవెలది. “తమరి 
7) అడ్భుమిల్లి నారాయణరావు... నారాయణీయము, పుట. 96. *నమయి 

8) బ్బురా కమలాదేవి, ఛందోహంసి “ముతని 

9) కొకొ్క-ండవారి._బిల్వేశ్వరీయము. “నేవుగాా 4157, 

10) కాణాద సెద్దనాదులు, యధాళ్లోకతాత్సర్య రామాయణం, అయోధ్య, నాల్గవ 

ఆశ్వాసాంతము, పుట. 246. “భనవి 

1. చింతలపల్లి పీరరాఘవకవి..మధురవాణీ విలాసము. 2.14“దానవి 

ది చతురతురి 

పద్యనుందంతటను నొలుగు వ్యంజనములే కనబడుట చతురక్షరి పద్య 

పందులు, 

సంస్కృతమున ల.న.చిస్టం48ి. “వమరవస* వ్యంజనముల చతురోషరి కలదు, 
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తేలుగున ఉదాః.. 1) రామానాయన నయమున 

రామా మము నోముమయ్యర యమునను రమా 

రామా యనయము నిన్నే 
మెమేమో నమ్మినాము మేవున నెమ్మిన్. 

[ మే= మాదేహము, మన=| బదుకుటకుగాను, నెమ్మిన్ ; (పేమతో, వి(కొలవారి 

శ్రీ వేం. చి. ర. కరము, ఉ.భా.33 | 

ఉదొ $4. 

2) ఆడిదము సూరకవి, కవిజనరంజనము. “నమదగి 

3) నాదెళ్ళవారి. సోమెళ $రీయము “శ వమన 

09 అ.ఉ. రామా. “గరవమి 

4) అడ్సువి.ల్లి నాఠాయజణరావు.నారాయణీయము “రయవలి 

5) కొకొండవారి, బిల్వేశ్వరీయము.. “శీవినుతా 4..156, 

6) కాజాడ పెద్దనొదులు = యధాళ్లోకతాతృర్య రామాయణం పుట.,253. 

డె వంజూాత రి 

పద్యము పంచ న్యంజనముల చేతనే (వాయబిడిన తంచాక్షరి అందురు వానిపై 

అచ్చేదై నను నిల్బనవచ్చును. 

ఉదా :1) నెల్లూరి వీఠరాఘకకవి యాదవరాహో పొండపీయమున 1.6] “నమశ్శివాయః 

క్షభనాక్షకీ మతమును పంచాకరిగా సీసమున చెప్పుట సందర్భ శోభితము, 

2) పరమ కృపాకర నరపాొ 

మరపా నీ (ప్రాపు కోరి మననున్న మము 
న్నరకము నన నుక మానుము 
ర మనుపమ మైన (సమ కననిమ్మన్నా, 

[నాదెళ్శవారి అండి రామా | 

ఏరి అ.ఉ. రామా.లో మరియొకటి కలదు. 

3) అడిదము సూరకవి. కరిజనరంజనమయు 

4) నందిఘంటల జంట. వరాహాస్పరాణము 10.56 *నమశ్శివాయి 

5) కొ ఫ్కాండవారి చిల్వేశ్వరీయము 4.155 “నమశళ్శివాయి 

ర గుడారు వెంకటిదాసు, (పకృష్ణ బలరానుదర్శ్మి త 2.223. “నరజనకి” 
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7 మడతరి 

ఆరువ్యంజనములతో నిర్మింవబిడు పద్యమిది. రానురాను ఈ చితమున క్లీష్టత 

సకలుచున్న ది. 

ఉదా; 1) కనీకరమున గనుమమ్మా 

మన నన్విన నమ్మా కరకు మాన6గ రమ్మా 

గొనముగ నీ నికరమ్ముగ 

మననిమ్మా నిన్నెరుంగు మూర మ్మిమ్మా. 

[నాదెళ్ళవారి అ.ఉ, రామా, దేవీస్తుతి, సందర్భము | 

2) ఆడిదము సూరకవి, కవిజనరంజనము “పరము వయకి 

8 నప్తా తరి 

స_స్తవ్యంజనము లుండును, 

ఉదా ఏ. గ.చేం.కవి. (పరా. వేం.వి పి. 878, సీసము క్రింది గ్త్ పద్య 

మూడవ పొదము, “భవ్య భావభదాకొర దివ్యరూప్క” ఇందు “భవయకళదపి అనునవి 

యేడు వ్యంజనములు , 

ల. అపావరి 
థు 

అష్టవ్యంజనము లిందుండును, 

ఉదాః_ గ.వేం. కవి వ.రా.వేం.వి ఏ. 878 పద్యగీత పద్య నాల్గవ పాదము, 

“రాధికాస్ఫూట దిక్క_రి కాధరాంగి ఇందు “కగటదధఫరని” అను ఆష్ట క్యంజనహు 

లున్న వి. 

10. వ్యంజన చితమి|శ ఇ ము 

పద్యములో ఒకొ_.క్క.సపాదము నొకొ_క్క. వ్యంజన చిత ఖదముతో 

(వాసిన కవులున్నారు మొ.పా. ఏకౌకరిగ్క రెండవపాదము ద్వ్యక్షరిగ ఇళ్లే రివ 
పొ. అష్టాక్షరిగ (వాయుట జరిగినది. 

ఉదా: 1) గ.వేం.కొవి ... (వ.రా.వేం వి వి, 878 సీనపద్యము 
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2) మ్మికాలవారి, శ్రీ,వేం.చి.ర.కరము, ఉ.భా. ఆ పద్య మిట్లున్నది. 
కం॥ మా నాయన న న్నోముర [చతురక్షరి | 

మా నాయన నేవ మునను మానని నెమ్మి [(త్యకరి] 

న్నె నిమ్మి నెమ్మనమ్మున [ద్వ్యక్షరి | 

నానానను నూనినానున న్నూన నినున్ Gos 

3) వావిలికొలను సుబ్బారావు, (శ్రీకుమారాభ్యుదయము 3.138. సీసము 

4) వికాల (శ్రీ దేవమ్మ. రసిక శరణాగతి పుట, 42 కందము 2 పాదములు 

ద్వ్యకరి. కడమపాదములు ఏకొత్సరి, 

5) రాప్తాటి ఓపిరెడ్డి. కవిజన ఏినోదిని. [వాత్మపతి పట. 28. తేటగీతి. నాల్గు 

పాదము లేకాకరి నుండి చతురోక్షరి వరకు. 

11. అపునరు క్ష వ్యం జనము 

పద్యములో ఒకమాజు వచ్చిన హల్లు మజియొక తడవ తిరిగి రాకపో వుటయే 
ఇందలి చిితము, ఆవ్యంజములపై అచ్చు లేవై న నుండవచ్చు ను. 

సంస్కృతమున “లక్షీ” స; ఈశ్వరశతకము లందిది కననగును. 
తెలుగున చేదులవారి ల.స,చి. స్త. 16. ఉదా :... 

ద్విపద ; “అచ్చం సంగఫణి శయ మనో జదేవి! 

హెొచ్చ్చైన బహుళాధు లింకింస జూడు 

లం [1పపాసచి్మతము 

(సాసకు హల్లు (వధానము. అచ్చు మ్మాతమేదైన నుండదగును. అందువలన 

వ్యుంజన చి తము కింద (పాస చి తమను పేర (గహింపవలసివచ్చినది, 

శద్దాలంక రములగు విశేష్మపాసములని, సుకర్క దుష్క్కర్యు ద్వంద్వ 

(క్యక్షర, చతురకర్క, అంత్య, అన్నుపాసములు అప్పకపీయములో 3.382 €0 391 

లలోను, ద్వితి (పానములు కా.చూ, 6.82. 83, 8684లలో అశ్యములు తెల్పి 

బడినవి, 

వీని నన్నిటిని కవులు కొద్దిగానో గొప్పగానో తమ కాస్యముల చూపిరి, ఇవి 

అ( పయత షముగ (వయోగింపబడుచుండును , 

ఇవికాక; సంచ్భపాస 1) ర మాభ్యుదయము 6.23 2) సారంగధర చరిత 
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3_219, 3) రుక్మాంగద చరిత 5_100 4) అ,ఉ.రామా. “తఅపవుగది'కురియం 

జేసెను? పద్యములలో గాంచనగును. 

షడక్షర పాసము, (పతాసహనుమయ్య (శ్రీ సులక్షణోపాఖ్యానము- ద్వి. ఆ. 

29లో కలదు,.ఈ[పయోగము లరుదు. 

ఇందులో మజియొక చిితము ఏక పాసము. ఆనగా ఒకే (పాసాక్షరము : పతి 

పద్యమున పాటించి కావ్యమును [వాయుట, 

తెలుగులో కృష్ణకవి.. 1) వరదరాజశ తకము, రష్మపాస. చంపకవమాలలు, 

2) మంచెళ్ళ కృష్ణకవి_పూరుష ముఖ్య శశకము 'రేఫ. ఉత్స లమాలలు. 

3) కూచిమంచి తిమ్మక ఏ, చిరవిభవ శతకము, రేఫ్స పాస, 

4) మిన్నికంటి గురునాధశర్మగారి “హరిహరద త్త స్తుతిలో “నరసింహస్తుతి అను 
శతకము “తికార (పాసయుక్తము, పద్యము మొ; త్రము ఒకే (పాసయతికో 

(బాసిన కెలుగు కవులు గలరు, 

ఉదో :._ 1) ఎల్టన్ భారతము. ఆరణ్య 6. ౨౩69, 

2) బుక్కపట్టణం వేంకటాచార్యుడు. అచలాకతృజాసరిణయం, 1.24, 

ముణియు 3...7 

3) కోటవీరాంజనే యశర్మ, “చి తాశ్వీయము” 3.37 సీసము (కింది నేట 

గతిన ఒకే పొసయతి పొటింసబడినది. 

8. స్రాననియమ చిితము 
యు 

ఉచ్చరించబడెడి బ్రానము ననుసరించి అక్షరములు పద్యమున ఉపయోగించి 

చూపుట ఈ స్థాననియమ చి|తమనబడును. ఒర్ స్థానమునకు చెందిన వర్షములతో 

నిర్మింపబడిన పద్య మాస్థానము "పేరుతో పిల్వ బడును. లేదా ఆస్థానమునకు చెందిన 

వర్ణములను పరిహరించి పద్యము (వ్రాయబడిన ఆ స్థానాకరములు లేనిదని పిల్వ 
బడును. 

ఈ చితము సంస్కృతమున కలదు. 
ఇటువంటిది పాశ్చాత్య భాషలలోను కలదు. ోోదానీకి Lipo_.grammatta 

(Letter dropping) అనిపేరు. అట్టి కవిత్వము (వాపకవిని Lipo gramma. 

tist అందురు. Tryphiodous అని పేరుగల వాడు (గీకు (పొచీన రచయిత, 
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Ulysses సాహస యా(తలను గుతీంచి 24 (సకరణములుగల (గంధమును 

(వాసియున్నాడు. అందులో (గీకు వర్ణమాలలోని ఒక్కక్క వర్షమును వరుసగా 

ఒక్కక్క (పకర ణములో సరిహరించిన వర్ణముతోడనే ఈ (వకర అమును 

'పేర్కొన్నాడట. మొదటి (పకరణమునకు పేర Alpha ఈ (పకరణ 

ములో “కి వర్ణము పరిహరింపబడినది. అ'ప్తే *B* వర్ణము పరిహరింన 

బడిన రెండవ |పకరణను “Beta”. ఇస్తే తక్కినవి. Try phiodorusను అను 

సరించిన చిత కవితా రచయిత Lope de vega. ఇతడు స్పెయిన్ నవలా రచ 

యిత, §p2ni5h భాషలో అయిదు నవలలను ఇ61,0,1, అచ్చుల నొక్కొ_క్క. 

దానినొకొ_క్క. నవలలో పరిహరించుచు (వాసియన్నాడు.1 

పాళ్చాత్య భాషలలోనలె ఒక వర్షముగాక ఒక వర్గాక్షర ములు (గహించియో 

లేదా వరిహరించియో కద్యము (వ్రాయబడుట సంస్కృృతాం ధ్రముల గమనింతుము, 
స్థానములను బట్టి ఇందలి భేతములు ; 

le కంఠ్యము 

రంఠొస్తానము నుండి పలుకబడు అక్షరములణో నిర్మింపబడిన పద్యామును 

కొంఠ్యనుందురు, అచ్చులలో “అఆలు, హల్లులలో కృఖ్యగ్యఘం,జుహ, లు కంఠా 

తరములు, 

సంస్కృతమున ఉదా 3... 

1) అగాగాజ్జాజకాకాక గాహకాఘకకాక హా 

అహా హాజ్కఖ గాజ్యాగకభ్కాగ ఘగకొాక కః 

| కౌ.ద, 3_91 | 

2) సరీ, కంఠా. 2.275. 

ఏం నిషమ్మంళ వ్రము 

కంఠాకరయులను వదలి (వాయబడిన పద్యము నిష్క.౦ఠ్యము, సంస్కృ 

త్రముస, ఉద్ స 

[ల 

1 తిరుపతి సాహిత్య సమితి వ్యాసావళిలో జి యన్. రెడ్డిగారి 

“పాళ్ళాత్య ఖావలలో చిత కవిత్వం” వ్యాసం 
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1) భూరిభూతిం పృథు (పతి తిమరు మూర పురుస్టితిమ్, 

విరించిం సూచిరుచిధీః శుచిభిర్నుతి భిర్జిను. 

| సర, క౦ఠా. 2-267 | 

2) సాహిశ్యరత్నాకరం, 6.26. 

లి, తాలవ్యము 

ఇందు “చి వర్షము, అచ్చులలో “ఇ్కఈిల్సు అంతస్థములలో “యిఊష్మా 

క్షరములలో “శి తాలన్యములనదిడును, వానితో నిర్మిండబడినది తాలన్యపద్యము. 

అట్టివి సంస్కృృతాంధముల కనపడుటలేదు. 

ర్తీ ఆ అతాలవ్యము 

పె తాలవ్యాక్ష్షరములు పరిహరించి (వాయబడిన పద్యము నిసాలవ్యము, 

సంస్కృతములో మాఘని శిశుపాలవధ 19_110%, నరో, కంఠా. 2.268, 
ఉదాహారణనములు ; 

తెలుగున ఉదా :. సరమ కృపాకర భూమీ 

డ్వర దానవ కమల మత్త వారణ నాపై 

గర మనురాగము జూస్పము 

తిరముగ నిను గొలుచువాడ దీనుడరామా. 

[ఇందలి “దు? తాలన్యముగాక దంత్యోష్ష్యముగా సలుకబడును. | 

2) శివకర్ణామృుతము....గంగా తుంగ తరంగ?) శార్దూలము. 

ర్ర్* మూార్దన్యము 

ఇందు “టి వర్గాక్షరములు, అచ్చుఅలో “బు కారము అంకస్టము లలో 

కకగ్రార్పృట్టి 0 ఊష్మములలో “షి వాడదిడును, 

సంస్కృృతాంధ్రముల ఉదా ౩ కనబడుటలేదు. 

6. నిర్మూర్చ్హన్యము 

పై మూర్ధ్థన్యాక్షర ములు పరిహరించి (వాయదిడినది , 

ఉదా ;.. సం. కంఠా. 2.274. 

శలభా. ఇవ థఢావన్తః సాయకా'స్త స్వభూ భుజః 

నిపేతుః సాయకచ్చిన్నా! స్తేన సంయుగ సీమని, 

తెలుగున ఉదా :... కనబడలేదు. 
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7, దంత్యము 

“తి వర్షాక్షరములు, అచ్చులలో “ఇ, ఇంకను హల్లులలో “చై ా,ల3సో 

దంత్యాక్షరములు, వానికో కూడిన పద్యము దంత్యము. సంస్కృతం ఊదా 3. ఈశ్వర 

శతకము, 42. 

న తనుతాం దథతీ తతతో దితాతుదతి నీతి నిథే నిధనే తనుష్ 

నిధి దనాధ తతం నను నూతనం నుతిధనం తదిదం. నిదదానితే. 

ఇందుల ఆ ఇ ఈ ఉ ఏ.” అచ్చులు వౌడబడినవి. కాని “తి? నర్గము 

తప్పని సరిగ (గహింవదిడినది. 

తెలుగున ఉదా ౩. కనబడలేదు. 

వా నిర్ణంత్యము 

పై దంత్యాక్షరములు పరిహరించి (వాయబడినది. 

సంస్కృతం. ఉదా :. సర, కంఠా. 2_269. 

పాప్మాపహారీ రణకర్మ శొౌండ శ్చండీ కవి. శోమమ చ| కపాణిః 

భూయాచ్చియాప్మశమ యేత్యమాణో మోక యముఖ్యామరపూగ 
పూజ్యః 

తెలుగున ఉదా 3... కనబడలేదు. 

9. ఓహ్హ్యుము 

కస సర్షాక్షరములు అనగా “పఫబభమొ% అంతస్థములలో “వి తచ్చులలో 

“ఉడి మరియు కంఠోష్ట్యమ లు “ఒఓబా”లు ఓష్ట్యాకరములు, వీనికో నిర్మింప 

బడినది ఓష్ట్యడద్యము. ఓష్ట్యాతరములు పెదవుల సాయమున పలుక బిడునవి. 
తెలుగులో ఓష్ట్యపద్యములు మచ్చుకు వెలయించిరి. “వి వర్షమును స్వీకరిం 

చిరి. అచ్చుల విషయమున [శద్ధపూనలేదు. 
ఉదా 1) పాపము మాబాముప బూ 

మాపాపప్ప ముంపునోన మాపుము బాబూ 

బాప బులి మామ మామా 

భూపా వామోసమా ఏభూ భూమ విభా. 

[వ్మకాలవారి (శ్రీ వేంచి.ర,కరము, ఉభా. 27]. 
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[భూపాజభూనాథ్వా వామ=సుందరులక్కు  ఉపమాజఉపమాన మైనవాడా, 

భూమవిభా= ఆధిక మైన తేజస్సు కలవాడా]. 

2) భట్టుమూర్థి నరసభూపాలీయము 2175 

2) కనుపర్తి అబ్బయ్య కవిరాజమనోరంజనము 4.167 

4) మిన్నికంటి గురునాధశర i శినగీత 10_1 

5) జోడి వాసుదేవరావు చిితమంజరి 5 

6) కొక్కాండవారి చిల్వేశ సరీయము 6.48 

“స్య వర్లేతరాక్షరములను స్వీ కరించికూడ సర్వా ష్యమును (వాసిన కవులు 

న్నారు, 

1) కాణాద పెద్దన ముకుందవిలాసము(భ(దాపరిణయం) 3.296 

2) మాడభూషి వేంకటచార్యులు...భర తాభ్యుదయము 1.91 

అది ౩ “భన విముతోరు (పాభవ 

భవ భన భీభిక్స్వ భావ భావ్యానుకమా 

త్మ విభన సు పభ్యూ పభ 

సవిభృత్చాపాసను స్స్వవ త్పద్మశుభా, 

10. నిరోన్ష్యము 

ఓష్ట్య నరములు పరిహరించి (వాయబడిన నిరోష్ట్య పద్యమగును. ఇందు 

హల్లులలో ళక్రచ్రట్రత్ర)? వర్ల నరములు అంత స్థములలో “యరోబళ. వర్ణములు 

ఊష్మములై న “శషసహాి వర్ణములు, అచ్చులలో “అ ఆి ఇ ఈ్క బు టబ్మూ గలా 

ఎఏఐి వర్ణములు అనుస్వారమ్ము విసర్గలు వాడడగును, 
అచ్చులలో “ఉఊ్క ఒఓబా” హల్లులలో “పఫబభమనిలు ఓష్ట్యవర్షములసి 

పెన ఓష్ట్య నియమమున తెలిసికొంటిమి. కాని నిరోష్ట్య రచన సందర్భమున 

ఓష్ట్యాచ్చుజ్మను కొందరు పరిహరించిరి. ఇంక కొందజు పరిహరింషకయి రేచన 

సొగించిరి, 

శః నిరోష్టనియమ చి తముకో కావ్యములు (వాయబడినవి, ఇట్లు (వాయ 

టకు ఓష్ట్యాచ్చులు (పతిబంధకములని తలచి 5 టోలు వానిని స్వీకరించియుండవచ్చు. 

ఓష్ట్యాద్బు లు, ఓష్ట్యు హల్లులు పరిహారించిచి (వాయబడిన రచనలు జుద్ధ నిరోస్ట్య 
రీచసన నియుుదిద మనది కొగిబదు, 

ఫ్ 
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సంస్క శ్రతమున ఉదా; 

1. అధ్యాగేహసతా సాచిస్థితేన స్టిర కీర్తినా 

సేనాన్యా తేజగదిరే కించి దాయస్థ చేతసా. 

(భారవి కిరాతార్జునీయను 15.7] 

మతీయు అందే 15.29, 

2. సర కంఠా.2.270. 

3. అ. స, చి. స్త. 6 

4, శి పొకము స, 16 

5. సారో, _6_26 

నిరోష్ట్య కావ్యములు ; 

1) దండి_దశకుమార చర్మితలో సప్పమోచ్చ్యాసములో నిరోష్ట్య రచన 

కావించినాడు. నియమమును చక్కగా పొటించెను. ఈ రచన సందర్భో చితమై 

కోభగూర్చుచున్న ది. రాజకన్య సంసర్శము వలన తన పెదవులు దంతక్షతములై న 
మం(తగుస్తడు రాజవాహన మహారాజుతో కన సంగతి చెప్పుకొనవలెను. సెదవులు 

కదిలే స్టితిలోలేవు, ఆ సమయమున కవి నిరోష్ట్యరీతిలో అతనిచే పలికించును, 

ఆగద్యలో భాగము : రాజాధిరాజ నందన నగరం ధ గతస్యతేగతిం జ్జాస్య 

న్న హంచ గతః కదాచిత్ కళింగాన్ రళి జనగరస్య నాత్యాసన్న సంస్థిత జన దాహస్థాన 

సంస క్రస్య కస్య చిత్కాంతార ధరణిరజ స్యా స్తీర్ణ సరసకిసలయ సం స్తరే తలే నిషజ్య 

ని దాలీఢదృష్టి రశయషి , (పుట, 161] 
అధ కదాచిదా యాసిత జాయారహిత చేతసి లాలసాతి లంఘన గాన ఘన 

కేసర్కే రాజదరణ్యస్టలీ లలాట లీలాయిత తిలక్సే లలితానంగ రాజాంగీకృత నిర్హిద 

కణీకా కాంచనచ్చ,( తే, దక్షిణ దహన సారధిరయాహృత సహకార చంచల కలిశే 

కాలాండజ కంఠరాగర క్ర రోకాధరారోతి రణాాగ సన్నా హశాలినీశాలి నీకన్యా కొంతః 

కరణ సంకాంత రాగ లింగితలజ్డే, దర్దరగిరి తట చందనాశ్లేష శీతలానిలాచార్యద క్త 

నానాలలా నృ త్తలీలే కాలే కళింగ రాజ ర్సహాంగ నాజనేన, [పృుట, 164] 

క్షీరసాగర రశనాలంకృతాయ్యా గంగానదీ సహ్మసహారయస్టిరాజ తాయాః 

ధరాంగనాయా ఏకడాపాదనాయ సాధనం, (పుటి, 167] 

2) శాకల్యి మల్లన నీరోష్ట్య రామాయణము (వాసినట్లు సింగరాచార్యులు తన 
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దశరధరాజ నందన చరి(తలో [1-32] 'పీర్కానను. కానీ అది అలభ్యము 

తానే చూడలేదని సింగరాచార్యులే అన్నారు. 

3) డీ. శ, 1850 (పాంతమున జట పోలు సంస్థానక వి కవి కంఠీరవ 

కృష్ణమాచార్యులు నిరోష్ట్య రామాయణము (వాసిరని తెలియుచున్నది.! 

4) యణయవల్లి కృష్టమాచార్యులు...నిరో ష్ట్య కృష్ణశతకము.2 తేలుగులో 

ఈ నిరోష్ట్య స్థాన నియమ చిత్రము రెండువిధముల కనబడుచున్నది 1. అచ్చు 
లైన ఉఊ ఒడఓబ్యొ హల్టులెన పఫబభ మవ, లను పరిహరించి (వాయట. 2. ఒక్క 

హల్లులనే పరిహరిం ౨ (వాయుట మొదటి విధమే సరియైనదని పూండ్ర రామ 

కృష్టయ్యగారి మతము, 

మొదటి విధమున చి తకవిపెద్దన లక్షణము, [లం సొ, సం, 3_131]. 

'కే॥గి॥ కలయనో జొలుకార వకారములును 

నలప వర్గంబు మాని మిగిలిన లిపుల 

నమర భద్యంబు రోచియింపనది నిరోష్ట్య 

ఘనుచు( జల్కిరి సత్క_వు లనిలతనయ, 

ఆతని లత్ష్యము : 3.132 

తనరంగ నే. దలంచద 

ఘన దశరథ నందన హితకార్యో స్ట క్రీన్ 

ఘనరసనిధి దాటిన వీ 

కనదతిరయ చరిత తీక్షకర నయహితా. 

ఈ లకణానుసారము నిరోష్య పద్యములను కావ్యము లందక్కడక్కడ 
థి గై 

(వాసీన తెలుగు కవులు, 

1) నాచసోమన, (ప్రథముడు [6, హరివంశము. 1.106 |. 

2 ఆం|ధ సంస్థానములు_ సాహిత్య పోవణ. పుటం 16:. 

గె అముదిత (గంధ ఛీింఛామణి పుట. 26. నంచికం 4. 

ప పియల్. 1992, 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

1. 

చం॥ చనిచనీ కాంచె నంత బుషి సంహతి సారస శకేసఠాంతరా 

సన సరసాళి సంగదట చందనళాథి చం త్రరంగ( గాం 

చన సరోసీ జలార్లగి యతి సంచిత -సెకీతలింగ గంగ నం 

జన గిరి గాఢ గంధగజ సంగత శృంగ రథాంగ న త్తటిన్, 

(సందర్భము : మునులు గంగను జూచుట]. 

కొటివి గోపరాజు_సిం. ద్వా(త్రిం 4.24. దండకము. 

గ. వేం. కవి (శ రా. వేం. ఏ.వి. 32 పంక్తులరగడ, 255. 

రేకపల్లి సోమనాధకవి._రుక్మవతీ పరిణయం, 1.181, 3-12. సీసం, 

పుష్పగిరి తిమ్మన. సమీరకునూర విజయము 4.145, దండకము. 

కంకంటి పాసరాజు...ఉ త్ర రామా. 5_233. సీస 

చిగురుపాటి వేంకట సుబహ్మణ్యరమణ సోదరులు “సత్యహరిశ్చంద్ర 

కందము. 

కంకంటి నారసింహకవి_విప్థుమాయావిలాసము. 5 ఆళ్వా. ద్విపద, 

పోతరాజు లక్మీనృసింహకవి. మాఘప్పరాజం.5.69. కం. 

వేదులవారి... ల. స. చి. స్త, 6. కం. 

వికాలవారి (శ్రీ వేం. చి. ర. కరము.చ్మిత. (పక, 4. కం, 

తూము రామదాసు : మ్మితవిందో ద్వాహము. 2.26. కం, 
[ముని వనజాకుని నుతించు సందర్భము | 

అబ్బరాజు హనుమంతరాయశర్మ పాకయాజి (శ్రీ నందిరాజు లక్ష్మీనారాయణ 

దీక్షిత చరితము. 2.46, 2.1, 49, 4_96,5..115, 118, 1.406, 407. 

వ్మికాల (శ్రీ దేవమ్మ: వాసవదత్తా పరిణయం. 3.232 ఛం. ఆశ్యా సాంతము, 

మరింగంటి నరసింహాచార్యులు...తాలాంక నందినీసరిజయం. 1. 322.చం, 

కొకొ_ం౦డవారి విల్వేశ్వరీయము. 6.49. కం. 

హరిభట్టు-నారసీంహప్పరాణము. 1-116 సీస, [వుత్తరభాగము] 
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అచ్చు తెలుగు : 

ఉదాన 1) రక్కసి తేండ్లంగలనన్ 
జక్క._డ( చియల తెఅగంట్ర సాంెడి దిట్టా 

చక్కగ నెల్లర సేగిం 

జిక్క_(గ నియ్యక యరోసెడి జేజేరాయా. 
[కం దుకూరి...రని క జన మనోరంజన ము. 3.138] 

2. _ అల్లమరాజు రంగశాయి... శ్రీ. ఆం. చం. రామా. ఆరణ్య చివర, 69.సీస 

3. అబ్బరాజు హనుమలతరాయశర్మా పాకయాజి_(శ్రీనందిరాజు లక్ష్మీనారాయణ 

దీక్షిత చరి తము. :-80, కం. 

రెండవ విధమున విన్నకోట పెద్దన, అప్పకవి చెప్పిరి. కొంచము నియమ 

ముల్లంఘించి, అచ్చులలో ఉఊ ఒఓ బాలు (గ్రహించి (వాయుట ఏరిమతము. 

విన్నకోట "పెదన లక్షణము. [కా, చూ. 6..44 | 
(౧) జ 

పంచను వర్గాక్షరములు 

వంచించి హితోచి(తార్థ వంతఠంబులుగా 

ఎంచిన కబ్బము వీనుల 

కంచితమై యది నిరోష్ట్యమన నొప్పారున్. 

లక్ష్యము ; (6.45) 

చాళుక్యక్షీతినాధు నూర్ణిత యశస్సం కాంతిచే. దూలు' లో 

కాలో కాది దనర్చు చీంకటులు కె లాసోల సదీ దితుల్ 
ర య a) 

సాలందెల్లని చాయలందనరు నాళ్ళాదంతు లంతతకుడ్ 

గాలాకారత నుజ్జగించు ననుచుం గాంకింతు రత్యుక్తులన్ , 

ఇందు ఉ ఊ ఓ లు హాడబడినవి, 

అప్పకవి లక్షణము; (అవ్పకపీయము, 4.552) 

పావన పాఫా బాభా 

మావా యను నాలులిపులు మతీ పద్యములో 

భావింప దొరలకుండిన 

భూవలయ మున్ని రో స్థ్యము పిసోలంచున్, 
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లక్ష్యము; 

సరహర్యక్ష దయాకర 

కరిరక్షణ చ కహస్త కాంచన చేలా 

గరుడ తురంగ జనార్దన 

ఖరదై త్య నికృంతన హరికంజదళా&, (అస్పకవీయము. 4.553) 

ఇందు “ఉి వాడబడినది. 

వీరి సనుసరించి నిరోష్ట్య సద్యములను [వాసిన కవులు. 

1. కనుషర్హి అబ్బయ్య, కవిరాజమనోరంజనము. 4.168. అది(సగ్గరో. 

ఇట్లున్నది. 

కరభేలచ్చక్ర ధారా ఖర కరకర వినిర్ణండి కోద్దండ చండా 
సురరాట్బ[కాంధ కార్మశుతి తురగ జటా జూటా రంగత్తరంగో 
క్కర గంగా హోరా కరణచణ చరణత్కాంచ నాంచిళ్తులాకో 

టరు కాంతిచ్చిన్న గో తార్యుద కజజిశిరో యుత్తు జత్కిరీటా 

ఇందు ఉ ఓ లు వాడబడినవి. 

, వెలిదండ్ల చేంకటకతి .. రాధా మాధవ సంవాదము. పుట. 12. 

=, గుడారు వెంకటదాసు .. (పకృష్ణ బలరామచరి[ త, 1.18,31, 2.223. 

+ అయ్యలరాజు నారయణామాత్యుడు. హంసవింశతి. 5.209,క9, 

. ముడ్మంటి లక్ష్మ ణాచార్యులు... నందనందన విలాసము. 4.101. దండ. 

పురాణం పిచ్చయ్య... ఏిజయాశ్వచరి[ ఈ. 3._195.కం౦. 

- కొడవలూరు రామచం[దకవి_ మహాసేనోదయము. 5.286 ఉత్ప. 

. నాదెళ్ళవారి _ సోమేశ్వరీయము 1 కం. అ. ఉ. రామా.1 కం, 

9, కోట వీరాంజనేయశ ర్మ... చి|తాశ్వీయము, 2.125. గీతము, 

10. అడ్చుమిల్లి నారాయణరావు _ నారాయణీయము. పుట. 99, చం, 

11. గోవర్గనం వెంకట నరసింహాచార్యులు . సారంగశైల మహాత్మ్యం. 
దండ ,1, 

6౦ ఎ 6 ౪ Row WwW 

12 బోడి వాసుదేపరావు... చి తమంజరి. చిత... 

గొ దశరధరాజనందన చరితం పీఠిక పుటం కీ. సాంఅకాం 
[పచురణః 1979 



తిరి తెలుగులో చ్నితకవిత్వము 

అచ్చు తెలుగు : 

1. కూచిమంచివారి. అచ్చ. తె, రామా. అయోధ్య, 5-93, సీసం. 

2. అయ్యనకోటి పార్ధసారధిశెట్ట. సక్యవిజయము, 4-20, సీసం. 
ముక్కంటి వేలుపుసేవ, సందర్భము మరియు, 5.312 సీనం. 

నిరోష్ట్య కావ్యములు : 

సంస్కృతమున నిరోష్ట్య కావ్యములు కలవని తెలిసికొంటిమి. తెలుగున 

కూడీ అట్టి కావ్యములు శతకములు పెక్కు.లు కలవు. నిరోష్ష్య పద్య'మొక్క.టి 

(వాయుట మే కష్టమెనపని. సీదో ఒకటి రెండు పద్యములు మచ్చుకు (వాయవచ్చు. 

కాని ఆ నియమముతో కావ్యము మొత్తము రచియించుట అసాధారణమైన విషయమే, 

తమకు ముందు (వాయబడిన తెలుగు నిరోష్ట్యవద్యములను చూచి కవు లచ్చము 

నిరోష్ట్యకావ్యములు (వాయ బూనిరి, అనగా ఆకావ్యమున [వతిపద్యము నిరోష్ట్యమే. 

(ష్మపథను తేలుగు నిరోష్ట్య కావ్యము మరింగంటి సింగరాచార్య విరచిత 

మైన దశరధరాఇఖనందనచరి[ ఈ. సింగరాచార్యులు [కీ శ 1574 వరకు వ్యాతుడై 

దీనిని రచియించి యండవచ్చునని పీఠికలో |శీరంగాచార్య తెల్చిరి.! కృత్యాది, 

కృత్యంత ములయందు నిరోష్ట్య నియమములేదు. ఒక్క కథా భాగమునందే కలదు, 
ఇందలి నిరోష్ట్య రచనా విధానము విన్నకోట పెద్దన లక్షణము 

(సకారము నడిచినదని _ పీఠికలో రంగాచార్యగారు తెలుపుట సమంజసము కాదని 
నాకు తోచుచున్నది. ఎట్టన్క, “ఉికారము వాడబడినదని వారు (1-56)ను చూపిరి, 

(ప్రథమాశ్వాసము 55 నుండి 75 న పద్యము వరకు లేఖకుల(వాతలొ తస్పులు 

కలవని మనకు తెలియును. కావున అవి లేఖకుల పొరపాపే కాని అసలు రచయిత 

దొసగుగాదు. ఇక మిగిలిన (గంధమం దాశ్వాసమునకు రెండు మూడు చోట్ల ఉ ఓ, 

లున్నవి కాని అవి కూడ [వాత పతుల భేదములు, పూరింపుల నుండి వచ్చినవే. 

అందువలన అవి (గంథకర్తవి యెంతవా(తము కావని మనము దృఢముగా విశ్వ 

సించనచ్చు . అంతేకాదు బౌ ఓత్వము, కొను, మాముడి వలదని శు. ఆం. ని.సీ, 

1*= దశధరాజనందన చరిత పీ కం పుట లి1.సా* అకాం [వచు 

రణ. 19 7లి.సింగ రాచార్యులు మల్కి.భ రాం ఆస్థానములోజఉండి 

యుండవక్ఫును. ఈతని రచనలు నరాంకితములుకావు. 
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కళ్యాణము 1. 34లో స్పష్టముగా ఆతడే చెప్పియన్నాడు, దీనివలన ఇతని రచనా 

ఏధానము చితక ఏ పెద్దన చెప్పిన రీతిలో ఉన్నదని చెప్పవచ్చు. మమ్బుకొక 

పద్యము, [3-103] 

ము కరచాచ్చిన్న దిగంత శాఖియయిు నిర్జాతాహతాగారయై 

హరినాగేంద కరాతిచండ శత ధారాశ్షేషశ్లేషాహాశే 

ఖర గండస్టలిమై ఘనాఘన తటిద్ల రాతిరెక స్టితిన్ 

ధరోమెల్లం జడినిండ సాగె జన చింతాకారణ శ్ఞానిమై. 

2 నిరోష్ట్య సీతాకళ్యాణం,. కర్తే. పిడుపర్తి బసనప్ప అరివీర. గండాంకిత 

బసువనృపాల తనూజుడై న పంటచింత భూసకికి (1650 (పొంకము) అంకితము 

కాబడినది. నాల్లాశ్వా సములు సంపూర్ణముగా గలదు. కాని ఆము. దితము 1 

అందుండి ఒక పద్యము, 

అన్నగరి రాజ సదనాం 

ఛన్న గజ్మదత్న కాఠితి శశిదీ ధితిన 

చ్చిన్నగ నెనయ రాకల 

న్నెనగ గాళింది గంగ నెనసినరీతిన్, 

3 నిరోష్ట్య జానకీ కల్యాణము. కర్త, పోడూరి దామకవి. 

ఇతడు పోడూరి సెదరామకవి సోదరుడు2, 

4, హరిశ్చం్యద చర్మిత : దిట్టకవి విశ్వనాథకవి. దీనికర్త3, 

5 నిరోష (పబంధమును "శేషము తిరుమలాచార్యుడు రచించినట్లు, అంబ 

రీషోపా వ్యానము ద్వారా తెలియుచున్నది 

1. తంజావూరి పు_స్తకళాల, [గంథలి= 169. [(గంథ సూచిక 

పుటలు లకి ౪9 

2. ఆం| ధకవుల చరిత, కం* పీ* లీ భాం 2/5 సట. ము(దణ* 

1949. 

క కవి తరంగిణి. 12 నం* 15: పుటం మ్ముదణ 19656. 

11) 
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సీ॥ రూఢిదలీర్ప నిరోష్ట్య(వబంధంబు 

నిచ్చి నారలు వెంక పేళ్వరునీకి, 

6, నిరోష్ట్యనలచరి[త్ర ; కొత్తలంక మృ త్యుంజయికపి, ఇవి 5 ఆశ్యాసముల 

(తదింధము, గోదావరి మండల కొమరగిరి కవి నివాసము!. మచ్చుకొక పద్య 

మందలిది. 3న ఆశ్యాసము, 

ఉః.. చంచల రీతిగా నధిక చంచల తంగని నట్టి యింది రొ 

చంచల నేత నెల్లెడ నచంచలగా నేడదం దలంచి యా 

వంచిన యర్థిరాజ నిరచించిన నిర్ణతకిర్శి కెంత చిం 

తించిన నక్కటా ! తగిన నిష్కృతి గల్లన నేరదే గదా. 

7. దొశరధి చరిత. నంబెరుమాళ్ళ వురుష కారి కెశవయ్య, (17341819) 

నిరోష్ట్య ఉత్త ర రామాయణమిది, ఆత్మకూరు సంస్థాన [ప్రభువగు రాజా 

సోమ భూపాలుని మన్ననలను పొందియున్నాడు. మచ్చుకొక పద్యము, 

(ద్వి. ౪, 299]. 

మ॥ సలినీ సంచయ హాని చ్మక నికరాంత గ్లాని చండీట్సిరః 
కలిత స్థాని యశేష సన్నిచయ రక్ష జ్ఞాని లేఖా?ి. కిం 
గళలీ జాలిన దాని ఖ్యాతి గల రాకాతారక జాని రా 

జలెజాలా శచిఖేని దిక్ట్సలి నతి శీ నానియా సందియై. 

ఇతడాశ్వాసాది పద్యముల గూడ నిరోష్ట్య నియమము పాటించి (వాసెను, 

8, ఆధునిక కవి. పోతరాజు రామకవి _ నిరోష్ట్య నరసి౭ంహశత కము. 

ఏలూరు (గామము,2 

9. నిరోష్ట్య దశరధ తనయ శతకము, కర్త, వేదుల నారాయణకవి. 
1917 ముదణ. 

10. నిర్షష్ట నిరోష్ట్య దాశరధీ శతకము. కర్త. 'పేరయ సూరి, 

Lk ఆం|ధ కవుల చరి[త్ర* ఫుకు ల ర్, 1949. ము[ దణ, 

ఖా [నకాశం జిల్లాం సాహిత్య వకాథికలి* పుట 184 శచయితం 
గో. (ప్రకాశ రావు. మార్చి 197 (ప్రచురణ 
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11. సుసర్ల అనంతరావుగారు. నిరో్యముగా నాటకరచన చబేసిరి.3 

12, నిరోష శతకము కర్త. గోవర్ధనం వేంకట నరసింహాచార్యులు. 
కుద్ధాంధ నిరోష్ట్యకావ్యములు : : 

లోగడ కొన్ని శుద్ధాం[ధ నిరోష్ట్య వద్యములను చూచితిమీ. ఆ పద్యములు 

కుద్దాం ధకాన్యములో ఒకటో రెండో (వాయబిడినవి. కాని శుద్ధారిభ కావ్యము 

మొ! త్రము నిరోష్ట్య నియమముతో రచింపబడిన దానిని శుద్ధాం ధ కావ్యమందురు. 

ఇందు మొదటిది శుద్ధాంధ నిరోష్ట్య సేతాకల్యాణ్యం,మరింగంటి సింగరాచాత్య 

కవి. 3 ఆశ్వాసముల (ప్రదింధము. నిరోష్ట్య రచనకు, కుద్దాంధ్ర నిరోష్ట్యకావ్య రచ 
నకు సీగరాచార్యులే ఆద్యుడు. ఇష్టదేవతా పార్హనమున, కృత్యాదికృత్యంతముల 
నిరోస్ట్య నియమము పాటింపలేదు. కథాభాగమున పాటించిన నియమమును తానే ఇట్లు 
చెప్పుకొన్నాడు. [శు.ఆం ని.సీ.క, 1_34| 

అరయ కగచజటడ తదనా యలసహ 

రద్వయ మి కాని యొండక్షరములు చొటవు, 

మజీయు నౌ త్వోత్వములు కొమ్ము మాముడియు 
వలవదా మీద సురభాష నిలుకరాదు. 

దీనినిబట్టి ఆతని నిరోష్ట్య నియమమున.అచ్చులు “జొ ఓ ఒ ఉ ఊ” తర్వాత 

“మి ఒతు తీసుకొనబడినదని తెలిసినది. 

"అందుండి 2.63 పద్యము. 

ము జిగిచన్లట్లని యాడం దీఅయిన లే చెక్కిళ్ళ చక్కిన్నిగ 

న్నిగ 'సేనంగల డారి కంటి సిరిడాల్ నిండంగ గ గై చిన్నియల్ 

తెగర్లై నల్దెసలాని చక్కగయికిల్ 'సేయన్ నెజాసిగ్గెదన్ 
దగలన్ రానేల(జేరి కాళ్ళ్గకడ చెంతన్ సాగిలెన్ నాతి దాన్, 

నిర్వచన నియమముతో గూడి శుద్దాం[ధ నిరోష్ట్యకావ్యములు బయలు దే రినవి, 

కుదారధ నిరోష్ట్య. నిర్వచన నై షధము.కందుకూరి వీరేశలింగము పంతులు, 
18481919. దీని రచనాకాలము. 1870. ఏరు ఓష్టా్యాచ్చు లను (గహించిరి, 

క దథరధరాజనందస చరితం పుట లీల ఆం, [పహ సొ* ఆకా 

(పచురణః* 1919. 

4 నాటు పద్య రఆ్మ్నావళి. పుటం రర, 
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ఉదా 4... 1.22 

అని తనలో ననుకొని కడు 

నెనరు గలుగు నట్టు గాగ నెట్టన సలునిం 

గను గొనుచు నీరెలుంగున 

ననియెం దన తెల్ల తెక్క.లార్చు చు(గణకన్ , 

శు.ఆం,ని ని, కుళచరి[ త క మచ్చ వెంకటకవి. 185 1903. 

శు ఆం,ని.ని. హరిశ్చం(ధ చరిత. అచ్చిరాజు హనుమంతరాయశ ర్మ 

పాకంహాజి. 1915 ముద్రణ, 

శు.ఆం.ని.ని. కేకయనందన చరి(త.వరంగల్లు వాస్తవ్యులైన ఠంయాల లక్ష్మీ 
నృసింహాచార్యులు. 1884..1959. అము(దికము, 

అ.చ్చాంధ. ని.ని. సారంగధర చరిత. దేవులపల్లి నరసింహాశా స్తీ) 1898 

అమ్ము దితము, ఇది చిత (పబంధము. ఉఊలను సందిగత మగునట్లు (పయో 

గించెను. 

అ...ఆం.ని,ని. హారిశ్చంద చరిత, (శ్రీపాదకృష్ణమూర్తిళా స్త్రి 1866... 

1960. 1938లో మ్ము డితము 

శు,ఆం,ని.ని. హరిశ్చందోపాభ్యానదు. పోకూరి రాశీపతి. 1900..1975. 

దీని రచనాకొలము తెలుపు పద్యము, 

ఆ॥వె* తెల్గు లే చిజా క్తి గల్ల గా కయిగేయ 

నేసు (క్రీస్తు సనిన యేండ్లనెన్న 
నిందుతొరటి యంజ కింది నాల్గం కెల 

యేడు దొడరి దీర్చి నాగ దీని.[[ప.63 | 

ఆ సంవత్సర మా(క్రీగితలు గల అంకెలు. గ్లీలాగ అనగా 1921 
“గోరి ౧ తెలుగు అంకెలలో ఒకటి అయినది. 

*కడారేఫ ఒత్తు “ర్చి "ని పూర్వమిట్లు “రిడాి గా (వాయుదురు. ఇది తెలుగుఅంకేె 

లలో తొమ్మిది “తి ౧ ఓత్తు తెలుగు అంకెలలో రెండవది. తర్వాత “గి ఒత్తు ౧ 

ఒకటి, ఇట్లు అక్షర ఒత్తులు అంకెలుగా చెప్పుట ఇందలి చమత్కారము, 
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“గే? అనునాసికం 

"కేవల మను నోసికాక్షరములకో కూర్చ బడిన పద్యము జ్కజ్కణ్కన్కమి అను 

నాసికములు. “నికో “నమికో (వ్రాయబడిన పద్యములందు కుదాహరణము 

12. నిరను నాసికం 

అనునాసిక వర్షరహిత మైనది, సంస్కృతములో ఈచి[తము సందర్భా నుసారము 

(వయోగింపబడినది. ఆదినారాయణుని నిరనునాసిక చంప్పవు....! అనునాసికములన్ని 

నదిలివేయబడినవి. సందర్భము. శూర్పణఖ ముక్కు. పోగొట్టుకొని శలుకట 

అనునాసికములు సలఅకబేదుకదా, కవి ఆమెచేత నీరనునాసికరీతి మాట్లాడించెను, 

12. అంతస్థం 

“యరలవ* గలిగినది. ఉదా :;.. కనదిడబేదు, 

14 నిరంతసం 
(అ 

అంకసాొక్షర రహితమెనది ఉదా ఏ లేదు, 
థి CR 

1, ఊమ్మం 

శషసపహా గలిగిన పద్యము, ఉదా 3. లేదు, 

కేరి, నిరూమ్మము 

ఊమ్మాకర రహితమైనది త 

ఉదా ;.. రాయల నీవము వేంకట 

రాయలు తత్పిత. మనువడు రాయలుతానో 
రాయల పేరున నభినవ 

రాయల విరుదాంకుడు కవి రాజులలోనన్ 

[అడ్సుమిల్లి నారాయణరావు, నారాయణీయం పుట.99 

1, History ofclassical Sanskrit Literatue. by. M. Krishnamg 
¢hariar. page 374. Printed. Madrgs, 1937. 
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17. సాన చిత మి! శమము / 
థి 

రెండు లేదా అంతకంటె పెక్కు. స్టాననియమములు పాటించి పద్యము [వాయ 

బడిన స్థాన చిత మిశమమనబడును. ఆ స్థానముల పేరుతో దానిని పిల్వవచ్చు. 

ఉదా 3. అంతస్టోష్మ : ఆనగా అంకస్ట, ఊష్మాక్షరములతో నిర్మింపబడిన పద్యము, 

సంస్కృతమున కా,ద్క కొ.శ్వా సొ,ర్క మున్నగు (గంధముల కొన్ని ఉదాహారింప 

బిడినవి, 

తెలుగున ఉదా 2. 1, ఓష్ట్య నిరోష్ట్య సంకరము. ఇందు ఓష్ట్య నిరోష్ట్య 

నర్ణనుళలుండును. 

A. భూనాధో త్తమ! జంభ భంజన మహాభోగాభిరామ( క్రియా 

దానోజ్బంఛిక వారిపూరి భరతో ద్యద్వార్ధి వీచ్చీ వజా 

నూనామేయ సుధాబ్బి నిర్మలగుణా! మాద్యన్మ హాయూధ ప్ర 

శ్రీ నూత్న (పధనాన భాగ్భనర! వై ర్మివాత భేద్మవతా 

నరస భూపాలీయము .4...90 | 

B. మరింగంటి నరసింహాచార్య. తాలాంకనందినీ పరిణయము. 3.175. 

C. కణాద పెద్దన, భ దాపరిణయం 3.297. కం, 

D. గుడారు వెంకటదాసు, (పకృష్ణ బలరామచరిత, 5.307 ఓష్ట్య నిరోష్ట్వ వర్ష 

(కమకందము, అక్షరము విడిచి అక్షరము ఓష్షమెయుండును అది, 

శివకమలా భూశర్యా 

అక్థవిరమణ మనః(పకామవాబ్దకమల బాం 

ధవ దివ్యాం[ఘి ద్వయవై 

ష్ణ నమ దవన (వధా(పశమిత బుశభభయా, 

2, నిరూస్మ నినిరో సము ఉదా ;. బీ. నాదెళ్ళవారి సోమేశ్వరీయం. 

కరిదై త్యాంతక కాంచన 

ధరణీధర ధారి రాజధరోనగ ధీరా 

కరుణొకరా గరళ కం 

ధర చందార్మాగ్ని నేత తార కగా(తా, 

B. నాదెళ్ళవారి అ.ఉ.రామా. “ధ రజానాయక*ి కందము, 

en అడ్భుమిల్లి వారి, నారాయజ్లీయము. పట. 100. కం, 
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కాన్యములు : నిరూన్మ నిరోష్ట్య నియమమున కావ్యము [వాయదబడిసది, 

ఉదొ:.. శు,ఆం.నిరోష్ట్య నిర్వచన నిరూష్మై కా దళాక్షరి కౌొకుంతఆము.కోఏ. (శ్రీపాద 

కృష్ణమూర్తి శాస్తి ఇందు పఫబభమవశషస హాలు రాకుండుటి నియమము, 

3: నిరూస్మ నిన్తాలన్యం,. ఊష్మ తాలన్య వర్ణరహిత మైనది. 

ఉదో వ. ఓ. పరమ సవితా రామా 

కరమాదర భావ మొప్ప గనుగొను మప్పా 

నిరుపాదధికుండ భక్తుడ 

నలుగుదువే మొజలు వెట్టుటిద్దాక తప్పా? 

[నాదెళ్ళవారి, అ.ఉ.రామా.] 

B. ఏరి అ,ఉ.రామా లోని *శరమక్ళపాి” కందము 

4. నిరూష్మ నిరోష్ట్య నిస్తాశల్యం. ఉదా: 4, నాదెళ్ళవారి అ.ఉ.రానూ 

కలలెన్నొ కందు నిన్నం 

దులగానగ గలుగు దీన దుఃథాశీతా 

నల నీర నీర డాంగా 

తొలగిళానొ దరినికేడ దూట నరిగిళో, 

5, శుస్టపంచవర్గీ యం, “కచటత పి వర్షాక్షరములతో మ్మాతమే నిర్మింపబడీన 

పద్యము. ఉదా :. కాణాద పెద్దన. భ|దాసరిణయం 3,299, 

సద్మా భవద చ ఇంగా 

సద్మానందానుగత కృపాబ్బందపద 

త్పద్మా ప్ప బింబకుందా 

త పజముఖ కంద భూత బంధ ముకుందా. 

6, వర్షపంచ-క్తరహితము లేదా అంతస్రోష్మ, ఇందు“కచటతపివర్షాక్షరము లుండవు 

ఉదొ 2. 4 భట్టుమూర్తి కావ్యాలంకారము 5,245, 

హార హీర సార సారి హర శెలనాస దో 

ర్వీరు హాహి హారశేషవేష హాసలాలస 

(శ్రీరసోరుయాశసాంళు శీల వెరి వీర సం 

హారసార కౌర్య సూర్యుహర్యవార్య సాహసా, 
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B, మహాసేనోదయము. 7._3రర, కం. 

C, మిస్నికంట్వారి. శివగత 11.1 కం, 
D. కొళకొద పెద్దన. భ(దాపరిణయం, 3.293. కం. 

క, అబ్బరాజు వారి...శ్రీనందిరాజు లక్ష్మీ నారాయణదీక్షి త చరితము. 2.79, 

F. బోడి వాసుదేవరావుగారు, చితమంజరి, చిక ?. 

G. పోకూరి కాశీపతి. శు, ఆం,ని. హరిశ్చం[ద చరిత “శర్వ 2 లవాసి 

పద్యము, 

7, అస్బర్మము...నాలుకి తాకు అక్షరములేనిది , 

ఉదాః-1) సీరిసహాయ వల్లవ విశేష విహార విలాస శీల సం 
సారహరా సురారి లయశెరి హారీ నరసింహ సాహ సా 

వారి రుహారి హీర శరవారి విసారి యళో విశాల శ్రీ 
సార రహా విలాస సురసాల వరాల యమాయ కృష్ణయా 

[ సెట్టి నరసింహము._ కృష్ణలీలా తరంగిణి] 

(2) కొకౌంండ వారి... చి ల్వేశ్వరియము 6.52. “నస్వయంశోంి? పద్యం. 

8. పరుష సరళా నునాసికాతరలోష పద్యము, కచటతపలు గ జ డద బ, 

జజుణనమ్క లేనిదిది, 

ఉదాః పూడిపెద్ది లింగమూర్డి, సువర్చలా పరిణయం. 

రాఘవ వరాభవాసు 

్ఞాఘ విధి స్థిర విహార యషవాసహరీ 

పాఘొ ఘ ఘో రభయహ 

ర్రీ ఘోషావార్డి శైల 'రేఖాధారా 

9. అచల జిహ్వా కుద్ధొష్ట్యను ఏ నాలుక కదలని మజశియు ఓష్ట్యూక్షరములు 

కలిగిన పద్యము. 

ఉదా 34. కొడవలూరి రామచం్బదకవి. మహాసేనోదయము. 2...252 

భావ భవోవ మవామా 

భావి భవా భవ భావ పాపా నిసవీ 

థూ విభు బోమా వాపా 

భావామ విఖోప భవప భభవ |పభువా, 
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B. దళావకారచర్నిత. పుట, 275. “భవి ద్వ్యక్షరి, కం. 

10. అచలజిహ్వూం. ఇందు నాలుక కదపని అక్షరము లుండును. 

ఉదా... 4, భోగాంబు వాహవాహ వి 

భాగేహా భావుకాంగ భావభద మహా 

భాగ దుహీ భాగ మహా 

భోగావహ బాహుభోగి పుంగవభోగా 

[భట్టుమూరర్డి, నరి సభూపా లీయం. 3160 | 

B. సెట్టి నరసింహము. కృష్ణలీలాతరంగిణి, చం. 

C. ముత్య సుబ్బరాయదై నజ్జమణి_ఏదుషి 2.16 & 

D. మ్మ కాలవారి. శ్రీ .వేం.చి.ర. కరము. పూ.భా. చి. 5-కం 

E. కామినేని మల్లా రెడ్డీ_ ష, చ. 3.106. కం. 

F. కాణాద పెద్దన.భ|దా పరిణయం. 3_300. 

ఆ. నూడభూషి వేంకటాచార్యులు, భర తాభ్యుదయము. 'తే॥గ్ 

H కొక్కొండవారి. బిల్వేశ్వరీయము. 6_51 
[ . చలజిహ్వా9.. నాలుక కదలికగల అక్షరములకో పద్యము, 

ఉదాః_ 4. కం॥ లలనలలో. జాలనుతన్ 

జలనిధినాధుని తనూజ జలజజననుర 

క్రిల లచ్చే కినునెంతే 

నల లచ్చి నినెదను దాల్చునా దొర (దల(తున్. 

[వ కాలవారి. శ్రీ .వేం.చి.ర,.కరము. ఉభా. 26. | 

B. కంకంటి నారసింహకవి _విష్ణు మాయావిలా సము. ద్విపద. 5వ ఆశ్వాసమున 

ధర్మరాజు విష్ణుమూర్తిని స్రోతము చేయు సందర్భము 

12. నిష్కేవలస్వర, నిర్చిందు, నిష్పంచవగ్గ, నిర్ణద్య దశాక్షరీయ| గంథము 

కర్త. పోకూరి కాశీపతి. |గంథము 'పేర్కు “శౌరిశై శవలీల,” నిష్కేనలస్వర అనగా 

కేవలం 16 అచ్చులుండవు నిర్చిందు ఆనగా సున్నలులేవు. నిష్పం చవర్గ మనగా 

కచటతప అను వంచనర్ల్గాక్షరా లు లేవు, నిర్ణద్యవచనరహితము, దశాకరీ అనగా 

l2 ) 
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“యరలవశషసహళలి అను వది అకరములకో మతమే పద్యరచస నుండును. 
ఇందులో అనునాసికాక్షరములులేవు కనుక ముక్కు మూసుకొని చదనవచ్చు. ! 

4. గతీనియమ చితము 
గత (పత్యాగతమనియు, (పతిలోమానులోమ మనియు ఈ చిత్రమును 

సంస్కృతమున పిలుతురు. తెలుగున (భామకమని కూడ సిలుతురు. పొదము కొని, 

పద్యము కాని ముందునుండి వెనుకక్కు వెనుకనుండి ముందుకు చదివిన ఒకే రీతిగ 

ఉండును. గణభంగముకొదు. 

ఈ చితము సంస్కృృతాడి భారతీయ భాషలలోనే కాక పాశ్చా త్యభాషలి 

లోను కలదు. ఇంగ్లీషులో ఇట్టి రచన అరుదైనన్సు చాటువులుగా కొన్ని వాక్యాలు 

నూతమున్నవి.2 

ఉదా:... 1y*Madam Tam Adam'ఈః మాటలు శీరేషగు మొదటిసారిగా 

Eveను చూచినస్పడు తన్ను తాను సరిచయము చేసికొనుచు చెప్పినాడు. చమత్కారం, 
ఆది వెనుక నుండి చదివిన అదే వాక్యము రాగలదు. 

2) Able was 1 ere 1 saw Elba © మాటలు Nepolian తన 

పళనానంతరము చెక్సుకొన్న వి. 

3) Latin భాషతో వద్యభమక మీ [క్రిందిది. 56, Martin తో Satan 

చెప్పేనట్లున్న ది. 

“Signa te signa termere me tangis ct angis” 

ఈ Roma 101 Subito motibus ibit amor.’ 

4) “Dean Swift అనెడి ఆంగ్రరచయిత Sheridanకు ఒక ఉ తలము 

| వొసినొడుట, 'సెకి అది అర్ధంలేని Latin రచనగా తోచును. పరి భమక నద్దతిలో రుణం 
య 

చదివిజే ఇంగ్రీషు వాక్యాలుగా అర్హమగును, మచ్చుకు రండువాక్యాలు , 

ఓ (తిపుర నేని నుబ్బారావుగారి, “కవి సింహా కాశీపతి* జీవితం. 

సాహిత్యం విమర్శనము, పుట. లి0, 81. (పచురణ, కవి 

రాజం సాహితీ నదనం. పాదరాబాదు* 1979 నము దణ 

+ తిరుపతి “సా హిత్యసమితి వ్యాసావళిలో “పాశ్చాత్య భాన 

లలో చిత కవిత్వం” అని జి, యన్. రెడ్డిగారి వ్యాసం, 
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Misana Odioso nimus rem. 

ఆంగ్లము (An ass Iam Oso I do in summer) 

Moto ima os’illud namai nam: దీనికి ఏ పదభూ పదము (భమక 
మన ఆంగమిటుండును, 
య ms cc 

O Tom, am Iso dull Ia man man? 

ఇది భాషానులోను ఏలోమమురీతి నున్నది. 

తెలుగున గతి నియమచ్చి తమైదు విధముల గోచరించుచున్నది. 1. అర్థ 
పాదానులోమవిలోమము. 2. పాద(భమకము, (పాదానులోమ ఏలోనుము) 3, అను 

లోమవిలోమపాదద్వయము. 4. వద్యభమకము (గత్మవళ్యాగతళ్లోకము) 
5, అనులోమవిలోమ పద్యద్వ యము, 

1* అర్హపొదానులోమ విలోమము 

పాదములోని సగభాగము చదివినచో అనుతోమముగాను (తతిలోమముగాను 

ఒకే విధముగ ఉండును. ఉదా: 1) వేదులవారిల స.చి. స ,.94., 

సావిత్రీ వృత్తము: మారామా! కారుణ్యా 

భారా! ధారా పొంగా 

సారా సొరా కౌరా 

వేరావే నన్ (టోవన్ 

వి పొద భమకము. 

పద్యమందలి పాదము ముందునుండి వెనుకకు వెనుకనుండి ముందుకు చదివిన 

ఒకే రీతిగ ఉండుటను పాద భమకమందురు. 

సంస్కృతమున శిశుపాలవధ [19-40], ల,.స్క ఈశ్వరశతకము సార 

(గంథములలో పాద్యభమక శ్లోకములు గలవు. 

తెలుగులో పాద్యభమక లక్షణమును చి(త్రకవి పెద్దన ఇట్లు 'కెలిపియన్నాడు 

[ల.సా.సం.3 114 | 

అనులోదు విలోమంబుగ 

ననువొంతగ6 బాదపాద నుతి తిరుగంగా 

బెనచుక చెప్పిన గందము 

జను. బొద(భమకమనగా సత్కృతులం దన్, 
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అందుకు లక్ష్యము. [ల.సా,నం. 3.1 15] 

మాని తనగేన తనిమా 

యానగహారియన ఘఘన యరిహా కనయా 

దాన వర వార వనదా 

మానవక మహిమమతతమ మహీివు పవనమా. 

ఏ పాదమున కాపాదమే ముందునుండి వెనుకకు వెనుకనుండి ముందుకు 

చదివిన ఒ'కేరీతిగ ఉన్నది. 

అప్పకవి లక్షణలక్యపద్య మిటులున్నది [ అప్పకవీయం 4.558 | 

ధీరా నానా రాధీ 

భారా కీరతా తరరత తారక రాధా 

భారా సుతత సు రాధా 

ధారిత తరిధావనా( బద|భమక మగున్ , 

ఈ పాద్యభమకమును కందములోనే చెన్నవలెనని చితకవి తనలక్య మందు 
చెప్పెను. అప్పకవి అట్లు చెప్పకయే చెప్పి నట్టాయెను, అందువలన కాబోలు 

తెలుగు కావ్యములందు కందములలోనే ఈ చిత మగపడుచున్నది. మరి అది చిన్న 
సద్యహగుట కూడా ఒక కారణము కావచ్చు. 

గణనియమము : ఏపాదమున కేయే గణము లెట్టున్న కందములో పాద 

(భమకము సరిపడునో తెలిసికొనుట ఆవశళ్యకమై యున్నది. 

కంద పద్య లక్షణానుసారము. పాద (భమకమునకు సరిపడుటకు 1, 3 

పాదముల మూడు గణములు వరుసగా ఈ (కిందివానిలో సీకో ఒకటియె యుండ 

వలను. (") భ్రజ్కస, (2) భ్కనల్క స (3) భ,భ్క స, (4) గగ గగ్క గగ. 

(5) గగ్క నల్క గగ్క (ర) గగ భ్కగగ్క (7) గగ్కజు గగ (రీ) భ్య గగ్క సం 

2, 4పాదముల 5 గుణము లిట్లుండవలెను. 

1) భ,భ, నల, స్కన, 2) భ్కస్క నల్క భన. 3) భభ, జు స్కన, 

4) భ,స్కజ్క భ్కస, 5) భ, నల్క జ్కనల్క స్క 6) గగ స్క జభ్క గగ. 

7) గగ్క స్క నల్క భూ గగ. 8) గగ్కభ్క,నల్కస్క గగ్క 9) గగ్క భజ, 

స్కగగ. 10) గగ్క నల్క జ నల్క గగ్క 11) భ్యనల్శనల్క నల, 

స, 12) గగ్క నల్క నల్క నల్క గగ, 
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మహాకవులు పలువురు తమ కావ్యములలో పాద (భమకమును చి(తించిరి. 

ఉదొః._ 1) దామోదర రదమోదొ 

రామా తతరా జయ యజరా తతమారా 

రామా జని నిజ మారా 

భూమా తతభూమతతమ భూతత మాభూ,. 

(ఆధునికులు. వ్మికాలవారి. (శ్రీ. వేం. చి,ర. కరము. ఉభా. 

అర్ధము; ర=ణంకును, ద=ఖండించువొడా! 'మోదా=ఆనంద స్వరూపుడా! 

తత=విస్తృతమైన్య రా=బంగారు కలవాడా!. తత =అధిక మైన, మా= బుద్ధికి, 

రా=శాలయైనవాడా! రామా=లక్ష్మీ వలన, జని = పుట్టుకకల్కని జడానిత్యుడై నమా రాడా 

కాముడు కలవాడా! భూమా=విరాట్స్వటాపుడా!, తత= పెద్దదియదు, భూ=భూ దేవికి 

మతతమ=మిక్కిల్మిపియుడా!, భూ=భూమివల్కె తత= గొన్సదియగు, మా=లక్ష్మీకి, 

భూ=స్టాన మెనవాడా!, దామోదర, జయ=జయించుము, 

ఉదా ;. 2) పిల్ల లమట్డీ పినవీరన. జై మిని భారతము, అశ్వ మేధపర్వము 

8.221. 

3) తిమ్మన... పారిజాతావహ రణం, 5.93. 

4) గ, వేం. కవి. (ప. రా. వేం, వి.వి. 849. 

కృ అయ్యలరాజు నారాయణా మౌత్యుడు... హంస వింశతి. 4.241, 

ర) పుష్పగిరి తిమ్మన... సమీరకుమార విజయము. 4.80. 

7) బుక్క పట్టణం వేంకటా చార్యుడు _ ఆచలాత్మజాపరిణయం. 1.80. 

ర కనుపర్తి అచ్చయ్య .. కవిరాజ మనోరంజనము. 4.166, 

9) పురాణం పిచ్చయ్య... మెరావణనాటకము “వూరానుతతను పద్యం. 

10) కాణాద పెద్దన. భ(దాపరిణయం. 3_293. 

11) మాడభూషి వేంకటాచార్యులు, భారతాభ్యుదయము కం... 

ls ను తే 

1 యవణగాన వాజ్మయ చరి(త* పురీ. ఒరీరియస్య జోగా 

రావుగారి. పరిశోధన (గంథం, 

2, (ప రా వేం. విం వి పీఠిక-- పుటం 2ల్* పూండ్ల రామ 
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12) పోకూరి కాశీపతి. “సార సురధీర సురసా" పద్యము, 

13) నంది ఘంటల జంట._వరాహాపురాణము. 12.77. 

14) రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి _. కవిజన వినోదిని. |వాకషపతి పుట. 31, 

తీ అనులోమ విలోమ పాదద్వయము 
మొదటిపాదమును (పతిలోమముగ చదివిన రెండవపాదముు మూడవ 

పాదమును [వతిలోమముగ చదివిన నొల్లన పాదము ఏర్పడుటను అనులోమ వితోవు 

పాదద్వయమందుఠు. 
ఇది సంస్కృతమున (పచురము. భారవి కిరాతార్జునీయము 15. 18,20, 

కౌ. దృ కా, శా దేవీశతకము, ల.స్క, ఈశ్వర శతక మిత్యాది (గంథముల ఈ 
చ్మితము కలదు. 

తెలుగున ఉగాహరణములున్న ఏ కాని విద్యున్మాలా వృత్తములేదా శ్చాకమున 
చ చి తము రోచింపబడినది. 

ఉదా ౩. 1) విద్యున్మాలా : సాసా కారా మానా మామా 

నూమూ నామా రాకా సొసా 

రాధా రాధా నానూ నాగా 

గానా నూనా ధారా ధారా 

వేదులవారి. ల.స. చి, సః 10 | 

అర్థము; సా=లత్షీ!, స+ఆకారా= ఆకృతితో కూడిన దాన్తా బూ=సంపదల 

యొక్క నామ=పీరులు, ఆ = స్థానముగా గలదానా, మా=త ర్లీ!, మాడ యొక్క, 

మాన=చితౌన్న త్యమున్కు అమారా (న+-మార్చా) =నాశము చేయనిదానా, రాజరమ్ము 

క-ఆజాకోజు (దిహ్మకు నాన మైనదానా!, (స+ అన్గా) క వము నియందుండు దానా 

స:= Name of Vishnu, రాధా _ రాధాదేవి యొక్క_,  ఆరాధా=ా ఆరాధకుడై న 

విష్ణువునకు, అనా=పాణమైన దానవును, మా=సంపదచే అనూన = గొస్ప ఎన్క 

అగా =వృక్షమైన (కల్పవృక్షము) దానవునై నదానా!, గాన= వేణుగానమునక్కు 
అనూన= గొప్పుం ఆధార = ఆధారుడై నట్టి, కృష్ణ్టరూప ఏస్షువు, ఆవారా - నివోసము 

గలదానాొ!. 

2) శినకర్ణామృుతము, “భావితాది” ఫ్లోకము. 

క వ్మికాల వారి, (శీ. వేం. చి. ర. కరము. ఉధా, పుట, 24. శోకము 
ag 

4) తిరుమామిడి రామస్వామి. ఆం. కీరా తార్థనీయము, 2 విద్యున్మాలలు, 
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కీ.పద్య(భమక ము 

ఇందు కద్యము మొదటి నుండి చివరకు చివరనుండి మొదటికి చదివినచో 

ఒకేరీతిగ ఉండును. పాదపాదానికి (భమమిందు కనబడదు. ఇదే పాద్క పద్య భమకము 
లకు గల భేదము. కొందజు దీనిని అనులోమ విలోమ శద్యమనిరి. విలోమముగ 

చదివిన అదే సద్యమిందువచ్చు ను, 

శిశుపాలవధ 19.6ర్కి కా. ద. 3-75, 76,77, ల. స్క ఈశ్వర శతకము, 

31, 2,62, సర. కం. ఠా. మున్నగు సంస్కృత (గంథములం దీ చిితము కాన 

నగును, 

తెలుగున పద్య భనుక మునకు చితకవి పెద్దన లక్షణ మిట్టున్న ది, 

| ల, సా, సం, 3.111, 112] 

గీ॥ మొదలి (పానంబు పద్యంబు తనను తిరుగు 

నాది మాత్మాగ మది తృతీయాం (ఘకగును 

బరగ నాల్లోది రెండవ [ప్రాస మరుత 

(బకటి తంబగు6 బద్య (భమకమునందు. 

గీ॥ అసమ కదముల మూడవదయిన గణము 

నలమ యగుగాని కడదు గణములు చొరపు 

షష్టముల నట్ల నలములే జరుగునయ్య 

తెలియ షద్య(భమ కందములను గృతులు. 

సద్య(భమకమును తెలుగులో కందములోనే (వాయవలెననియ్యు దాని [వాయు 

విధానమును చి తకవి "పెద్దన 'పెవద్యముల ఏవరించినాడు. అప్పకవి లక్యముగూడ 

కందములోనే కలదు, కొవులందజు కంద మందే ఈచి(తమును చూపించిరి. 

"పెద్దన లక్షణానుసారము (వాయుటకు నియమములు: 

కందము మొదటి రెండుపొదములు (వాసి దానిని వెనుకనుండి ముందుకు 

వరుసగా (వ్రాసిన మిగిలిన రెండు పాదము లేర్పడును, అందువలన  గణనియమ 

మెట్టుండనలెను? కందకద్య అక్షణము చెడకూడదుగదా. 1వ పాదమున 3వ గణము 

“నలి ఉండవలెను. అనులో మమున ఇది చేసి గణము కావున “జిగణము పనికిరాదు, 

పలోమమున ఇది రన గణము కాపున ఇచ్చట “జి గాన్ని “నలి గాని ఉండవంను, 

అంనునలన రెండు ఏధ ముల పనికివచ్చు టకు ఇచ్చట “నలి వాడవలెను, 
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అనులోమ కంద (పాసాక్షరమే విలోమములో కూడా (పాసాక్షరము. అందు 

వఅన అనులోమ కందమున ఈ [పాసాక్షరమును విలోమమునకు _ పనికివచ్చురీతిలో 

రెండన పాదమున 2,5 గణములలో వెనుకనుండి ముందుకు రెండన  అక్షరముగా 

నిబంధింపవలెను, 

'మొదటి రెండు పాదములకు గణములు తెల్పికొనిన ఛాలునుగదా. కావున 

3,6 గణములు “నలి లె ఉండవలె. 1వ గణముగా “గగి గాని “భవి ఉండవలెను 

2,7 గణముల “జి గణము పనికిరాడు, మిగిలినవి సనికివచ్చును, 4న గుణమున 

“గగ? గాని “భి గాని ఉండవలెను, 5 “వి గణమున “ని? గాని “గగి గాని 

ఉండవలెను. 8 “వి గణమున “సి గాన్ని “గగి గాని ఉండవలెను, 

మొదటి పాదమున రెండన గణము చివరి అక్షరమునకున్కు రెండవసపాదమున 

రెండవ గణము చివరి అక్షరమునకును యతి పాటించిన విలోమమున సరిపోవును. 

ఉదా 2. 1) ల. సా. సం. 3_113. 

మానవ భటనయ జయదయ 

యానకతనయా మదదమ హారన వనదా 

దానవ వరహా మదదహు 
యానత కనయా యదయజ యనట భననమా. 

అర్థము : మొదటి రెండు పాదములే త్రిప్పి సదివిన తర్వాత రెండు పాదము 
లేర్చుడి పద్యము పూర్తి యగుచున్నది. కావున చివరి రెండు పాదము 
లకు తగిన అర్హముండి యుండవలెను. ఆ విధముగ ఆ (భమకము అర్హస్ఫూర్థి 

గలిగి యుండవలెను. కవి తన |పతిభనలవ మాటలు నరుసగా అట్టు కూర్చుకొన 

వలెను. మానవ =మనువంశజుండై న (శీరామునియొక్క, భట=భటులతో, నయజ= 
నీతియ్కు జయ _ జయమును, దయ = దయయుగలవాడా!, యాన = నడకయందు, 

కతనయా=నారదుడై నవాడా!,మదద = గర్వమును ఖండించినవాడా! మహారవ=ధ్వని 
విశేషముచేత్క వనదా _ మేఘుండ వెన వాడా!, దానవ వరహామదదమ = జిశతేం్మది 

యుడా!, ఆనతక =శరణాగతులకుు నయ=నయముగ్యా అము = భాగ్యమును ద= 

ఇన్సువౌడా? అ =రణరంగమందు జయ = జయమనేడు నట=నటునకు భవనమా= 

ఉనికి వట్టయినవాడా! 

2. అస్పకవీయము. 4559. 
3. నంది ఘంటలజంట .. వరాహాప్పరాణం, 9.155, 
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4. సంది తిమ్మన _ పారిజాతాపహరణం. 5_92. 

ర్. అయ్యలరాజు నారాయణామాత్యుడు _ హంసవింశతి, 

“రామానుజి పద్యము, 

చింతలపల్ని ఛ్రాయాపతి _ రాఘవాభ్యుదయణు. 5.217. 

ధరణీదేవుల రామమం(తి _ దళావతారచర్శిత. పుట 277. 

గోపీనాథ వేంకటకవి _ గోపీనాధ రామాయణం. సుందరకాండ, 1537 

వికాలవారి_ (శ్రే వేం చి. ర. కరము, పూ. భా. చి. (వ. 30. 

10. వేదులవారి ల. స.చి స్ప. 11 _ (సావిితీవృ త్తమాన) 

11. కేశవయ్య జ దాశరధచరి(త న విద్యున్మాలా, 1457 కం, 

12. అల్ల మరాజు రోంగళాయి _ U ఆం. చం రామా. ఆరణ్య _ 80. 

13. కుందు ర్రి వేంకటాచలకవి .. మి్మతవిందా తరిణయం 

3 ఆశ్వాసాంతము. కం. 

14. బ్మురా కమలాదేవి . ఛందోహంప. పృద _ 63, 

మ ప 

15. అల్ల మరాజు సుబహ్మణ్యక ఏ అ భ( దాషరిణయం, 4_ "05, (నగ్విజీ. 

16. బోడి వాసుదేవరావు . చి తమంజరి చిత రి సరోజవృ త్రము. 

17. పొత్తపి వేంకటరమణకవి _ లక్షణశిరోమణ్, 4_708 కం. 

18. పోకూరి కాశీపతి _. “సారనజనుతజి పద్యము. 

19. రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి _ కవిజన వినోదిని (వాతషతి _ పుట _ 3!. 

5, అనులోమ విలోమ వద్యద్వ యము 

ఒక పద్యమును పిలోమముగ చదివిన వేతొక పద్యము వచ్చుటను అను 
లోను విలోమ పద్యద్వయ మందురు. పద్య్మభముకమున పద్యము ముందువెనుకల 
నెటునుండి చదివినను ఒక'పే పద్యము, ఒకేరీతిగ ఉండను. కాని ఈ చి తమున 
అనులోమముగ ఓక పద్యము విలోమముగ తద్భిన్న పద్యము ఏర్పడును. 

కిరా లార్డు నీయము 15_22,23, ర్మ దటాలంకారము, దేవీశతకము, పా.స్త 

ల,స్క ఈశ్వరశతకము, సర్క కంఠ్కా మున్నగు సంస్కృత (గంథములందీ చిత 

మున్నది. 

13) 
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తెలుగున అప్పకవి ఈ అనులోమ విలోమ సద్యద్వయమునిచ్చి యున్నాడు. 

కాని లక్షణము చెప్పలేదు. చితకవి పెద్దన చెప్పియుండలేదు, లక్యాలనుబట్టి తెలియ 
వలెను. 

నియమములు : విలోమ పద్యమునకు రెండు పాదములకు రెండు యతులు 

రావలెనుగదా. అందువలన మొకటి పాదము రెండవ గణము చివరి అక్షరమునకు,. 

రెండవపాద రెండన గణము చివరి అక్షరమునకు ఒక యతిని, వేరొకదానిని, 3, 4 

పాదము లంద'్టే కూర్చవలపి యున్నది, 

(పాస విషయము : పద్య(భమకమున లకే (పానాక్షరము కలదు. ఇక్కడి 

వేరే (పాసాక్షరము విలోమములో వచ్చునట్లు [వాయవచ్చును. రెండు వేర్వేరు 
పద్యములు కనుక ఇది సరిపోవును. 2, 4 పాదములలోన్యూ 2,5 గణముల 

వెనుకనుండి ముందుకు రెండవ అక్షరముగా జక (పౌసాకత్షరము పొటించిన అది 

విలోమపద్య (పానాక్షరమగును, 

ఇక గణ నియమ విషయమున ఇది పద్య (భమకముతో సమానమే, 

ఉదాః.. 1. ఏ్యకాలవారి (శ్రీ. వేం. చి. ర, కరము. పూ. భా, చి (ప, 3! 

సారాకారా సమరస 

సారస గసరాస యనఘ జయ యవ్యసనా 
మారాకారా కలియను 

భారవ జసరా సమహిమ భాధవ భసరా, 

అర్థము : సారాకారా =| శేష్టమెన ఆక్కతి గలవాడా సమరొస= లక్ష్మితో 

గూడిన (పేమరనము గలవాడాక్ సారసగ2 శంఖమును పొందినవొడా!, సరాస_ 

రాస్మక్రీడకో గూడినవాడా!, అనఘ, అవ్యసనా!, మారా కారా కలియమ _ యుద్దము 

లలో యమునినంటివాడా!, భారనజసరా = శాంతికోనుు ధ్వనితోనుు జయముతోను, 

గూడిన బాణములు గలవాడా!, సమహిమ భా ధ.న = భూదేవియొక్క వల్ల భా!, 

థాసరా ౬ నక తములయందు గతి గలవాడా, అనగా వాటియందు నుండువాడా!. 

శక (కిందిది, పై పద్య వితలోనుము : 

రాసభనధభా మహిమ స 

రాస జవరభావు యలిక ఠాకారానూ 

నాస వ్యయ యజఘన యస 

రాసగ సరసా సరమస రాకొరాసా, 



తేలుగుటో చి తకవిత్వము 99 

అర్ధము ‘ రాసభ = గర్భ భాసురునియొక్కు, వధ = సంహారమునందలి భా= 

ది్తికని మహిమ = గొప్పదనమునకును, స= న్యందన పథమువంటివాడా!, రాస జ 
సరభామ = రాస కీడయందు త్వరతోగూడిన ఉ త్రమస్రీలు గలవాడా! అలిక్క రాకా 

రామా = ముఖమునందు నిండు పృన్నమభార్యగా గలవాడా! (చం దుడవేయైనవాడా!) 
నా సవ్యయ= అధిక ళుభావహ విధులకో గూడనివాడు కౌనివాడా!. 

2. అప్పకఫీయము 4.550, 551. 
3. గ. వేంకవి [పరా. వేం. వి, ఏ. 365, 

4. వేదులవారి, అ.స.చి స్త, 12, 13 విద్యున్మూలానృ త్రము, 

5 ఇందే .. 14, 15 మాణవకవ్న త్తము, 

5. ఇతర శబ్ద చిత)ములు 

ఇవి 1. అక్షరోచి(తము 2; పొదనియమచి (తమని రెండు విధములు. 

క్షే అక్షరచి[తము * అక్షరమురొక సీయమముకో (కయోగించుట ఈ చిక 

మున కననగును. ఇందు (1) అక్షరాంకము (2) పదాదిద్యంజనావళి (3) ఆది 

సరో న తి (4) గుణితము (5) అక్షరచి తమి శమమను రకములు గలవు, 
pn అంటీ 

(1) అకరాంక చిత్రము * లేదా వర్ణమాల చితము, 

వర్గములన్ని యు (కో మముగ “అ” నుండి “క” వణకు (వయోగింపబిడుట, 

సంస్క. తమున ఉదాః..సగో. కంఠా. లో [2-263 | (కమస్థ సర్వ్యోవ్యంజనమ్, 

కకక బగ ఘూ జచి చా జారయూళి టౌొరిడడణ్దణః 

తధో దథీ న్నృఫర్బా భీర్మయోరిల్వాశిషాం సహః) 

పాశ్చాత్య భాషలలో ఇటువంటి రచనము గలదు. ఆంగ్లకవులు పొదాది 

యందు పెట్టిన వర్ణమునే ఆపాదమందలి (పతివడాదిలోను వచ్చునట్లు నియమము 
బెట్టుకొని (వాసిరి. ఇది ఇటు అక్షరాంకము, అటు ఆదివర్ణ పృత్రి రెండు చిత 

ములు కలయిక, 
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Address to the Aurora. 

“Awake Aurora! and across all airs 

By brilliant blazan banish boreal bores 

Crossing cold canope’s celestial crown 

Deel darts descending dive delusive down 

Zenith‘s zebraic zigzag 206410 zones,‘‘l, 

తెలుగులో ఇది పద్యములలో ఉన్న అతరాంక సద్యామనియు గద్యలో 

ఉన్న అక్షరాంక గద్య అనియు వ్యవహరింతురు, 

అఖిల లోకాధారో ఆనందరనపూర 
మలా 

ఇనచం(ద శిఖినేత, ఈడితాదులగా త 

ఉరులింగ నిజరూప, ఊర్జితాజలచాప 

బుష్యంక కోటీరు బూవర్షితోదార 

ఇలిత తాండనకాండ, “ానికృ తాజాండ 

ఏకె. క వర్యేశ, ఐక్యసౌభ్యాడేళ 

ఓంకార దివ్యాంగ, దొన్న త్యగుఆసంగ 

అంబికా హృదయేళ, అఃసోక కలనాళ 

1, తిరుపతి సాహిత్య సమితి వ్యాసావళి. 'చితక్ళత వ్యానం" 

ర ర బ్, యిన్. "ఆడి గగార్వుః 
వాదా రప 
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కనదహీనాభరణ్క ఖలజలంభర హారణ్క 

గలనాయక విధేయ, భునభ కి విజేయ 

జక్చూలకాలధర చరిత తికూలధర 

ఛర్మయాగధ్వ స్త, జలజజ శిరోహ_స్థ 

రుమ్మార్తి శృంగార, ఇన గుణ విదళ దీర 

ట(తయాది విదూర, ఠవథావాకార 

డసురు కాది విహార, ఢ(వాత సరిహార 

ఇ పభావాగార్ త త్త్వ్వజోనేత 

ధవిదూర జవవక్క దవనపాలనదీక్ష 

ధరణీ థరోల్రీఢ, నంది కేశారూఢ 

పర్వశీశ్వరలింగ్య బహుళ భూతవిలాస్త 

భక్రహృద్వనహన్క మంత స్తుతోదార 

యక్షరు(దాకార , రతిరాజ బిసహంస 

లలిత గంగో త్తంస, 

సరదశ్రై ల విహార శరసంభ వాస్ఫార 

ష_టింశ తత్త్వగత, సకల సురముని ఏనుత 

హరినే(త పదబద్మ, అంళత భూధరణద్మ 

క్షరరహిత చరిత, అక్షరాంక హోత 

శ్రీవర్యత లింగ నమస్తే నమస్తే నమః, 

అని ఇట్లు అక్షరాంకమనెడి “పీరుతో మల్లి కార్జున పండితుడు దీనినిరచించెను. 

ఒక్కొ_క్క_ సంబోధన పదమాడిన ఒకొక్క అక్షరము కూర్చొబడినది. దీనికి 
దుల్తి కేశ్వరగద్య అని నామాంతరము.!, 

పొల్కుంరీకి సోవునాధుడు (వాసిన అక్షరాంకగద్య ఇటులున్న ది. 

1. శివశ త్త్వసారము. పీఠిక. పుటలు. లిక నుండి 388 నిడద 

వోలు వేంక|టావుగారు* 
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“అపిచ శివళ్చంగాళ ఓం. ఆది పద విస్తార ఓం, 

ఇహపర సుఖాధార ఓం, ఈషణ తయదూర ఓం, 

హరగణసీత చ్చ ఓంుశశిత క్తి కళ త ఓం, 

క్షరముఖ చారిిత ఓం.” 

ఇతడు అక్షరాంక పద్యములనుకూడ రచించినట్లు నిడుదవోలు 'వేఠక్టట్రావు 
గారు శివత త్త్వసారము, పీఠికలో తెల్పిరి. 

ల సిద్కోది వ్యంజనావళి 

పద్యములో (పతిపదాదిన (పాదము మొదటకాదు) వర్ణమాలలోని న్యంజన 
నులు [కమముగ వాడబిడును. కొన్నిచోట్ల పదము మొదటి ఆకరముగా కొక 
పోయినను వరుస తప్పక పాొటింవదిడును. 

ఉదా ?_. వ్మికాలవారి (శ్రీ వేం. చి. ర. కరము ఉ.భా. 25. 

తేటిగీతినూలిక ; 

కరుణకు ఖనివి గరుడు గఘన వీభాజ్ల 

చతురుడ ఛలొది దుర్దియ జయ రురాష్షు 

టంకముల ఠక్కుర ను డంబు ఢక్కుజాణ 

తధ్యద ధ్యపఫ లదాస దా బిభూమ 
శవా mm వాత బు. హన ననిన వాము ఇను కనిన, 

వనమ్ ఉను పవన వమనాభునటుటనాణు విక్ మనఠాన 

అర్థము 3 జయజ=అభ్యుదయములయొక్క_, రుర =| పవాహములయొ క్క, 

అపు పొందిక కలవాడా!, టంకముల్క ఠక్కులను ధనముల దేవుడు డంబుఢక్క_ 

జాణ =(పథ్యాతిక్షైన వగారా గల సమర్థుడా! తథ్యద =సత్యను నిచ్చువాడా!, 

(చిభూను_ బివిలు లేడాలేదు గనుక) వి_ విశేషముగ్క భూమ = గొన్బధనముగల 
వాడా!, మాయరాలన్ _ మాయ _ అజ్ఞానము, రాలన్ _ రాలిపో వునట్లుగా, 
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ల ఆదెవర వృ త్రి 
a=) pean. | 

పద్యములో మొదటి అక్షరమే (పతి పదాదిన (పాదముకొదు తిరిగి వచ్చు 

టను ఆదివర్ణవృ త్తి అందురు. 

పాశ్చాత్య భాషలలో పాదాదివర్లమే [పతినదాది వర్ణముగ వచ్చుటను లోగడ 
౭9 29 

గమనించితిమిగదా,. 

తెలుగులో ఉదా :... (1) 

కలకంఠము కరెపులుగును 

కళఠసింకము కంకణంబు కహ్యము కరుగున్ 
బాలాజి - 

కలరవము కనకభుక్కును 

కళకును కంకనును ౧కి కెక్కెరకై దున్. 

ఇందు “కి వర్ణన్భ త్తి [గ, వేం, కవి. (నరా 'వేం,వి. ఏ 230]. 

2) గ,వేం, కప. (పరా, వేం వి.వి. 410. “అ వర్ణవృ త్తి. 

4. గుణితము 

పద్యోమున ఒక అక్షరముసకు గుణితమి పాటింపబడుట ఇందలి చిశము, 

మొదట తలకట్టు తర్వాత దీర్ల ము, గడుసు-యీ విధముగ (క్రమము పాటించి తీర 

వలెను గుణీతము (వాయబడెడి అక్షరము ఇన్ని అక్షరముల తర్వాత వచ్చుచుండ 

వలెననెడి నియమములేదు. కాని సాధారణముగ (ప్రతిపదము మొదటి అక్షరముగా 

దానీ నుంచుదుందురు, 

ఒకే వ్యంజనముపై అకారాది స్వఠాలు వచ్చుచుండును గనుక ఆ పద్యము 

ఏనుట కింస్పగా ఉండి అది ఒక అలంకారముగ భాసించును, 

సంస్కృతములో భుక్కుండుడనే కవి చెప్పిన గుణితభాగము సందర్భ 

యుక్షముగా నున్నది. చనుత్కారముతో గూడినది. దాని యందలి ధ్వని (పభాన 

ముచే ఆకవ్కి ఆ రాజుగారు విధించిన మరణశిక్షనుండి తప్పించుకోగలిగెను. 
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ఆ కోక మిది: “భట్టి ర్నష్టా భారవిశ్చాపినషః 
టో ళు కు ని 

భికుర్నమో థీమసేనోపినషః 
ళు (a) 

భుక్కుండోహిం భూపతి స్వ్వంహిరాజన్ 

భబ్బావళ్యా మంతక సన్ని విష్టః॥ 

యముడు “భి గుణితము దిద్దుచున్నాడు. “భి' (వాసేటస్పటికి భట్టి చని 

పోయెను, “*భాతో భారవి, భి” భిక్తువనే మహారాజు, *భీికో భీమసేనుని పాణ 

ములు పోయినవి. “భు (వాయునస్చ టికి భుక్కుండనై న నౌ (సాణములు పోస 

చున్నవి. ఇక “భూ” (వాయుట మొదలిడిన భూవతివై న నీవుగూడ త్వరలో అని 

ధ్వసీతో ఆకవి ఆ రాజును శ్లాకములో హెొచ్చరించెను, అది చదువుకొని, రాజు, 

భయవడి ఆ కవిని ఉరితీయవద్దని విడిచి పెట్టవలసినదని ఆజ్ఞ నిచ్చెను, ఆ కవి 

సమయస్ఫూర్తి మెచ్చదగినది. 1 

“హంసవింశతి”లో గుణితములో నరువగా వచ్చు దీర్దము, గుడుసు 

మున్నగు పదములతో వర్లన మనోహరముగ గన్పడుచున్నది. అది ఇటులున్నది, 
దీ రమె విలసిలు దేట వాలను దోయి 

గక wn oe) న్్, 

గుడుసులై కనుబెెమల్ గుల్కుచుండు , 

కొమ్మిచ్చు గతిహెచ్చు గొమిరె చేతులరీతు 

లుత్వంబు చందాన నొప్పుజఘన 

మొత్వంబు జాతిని నమరుగర్హధ్వ యం 

బేత్వ మై జడసొంక మెసగ బొసగ 

నైశ్వంబు విధమున నలయూరు లలరారు 

దలకట్టువలె మించు దళుకు నొసలు 

సున్న నడుము విసరలు చన్నులు సుడీ 
MN 

పొక్కిలి వలపల గిలుకర్ భుజములసగా 

నాష్టవముతోడ నున్నది సవియయనుచు ఎ) 

1 గుమ్మా శంకర రావుగోరి “వ్యాన పారిజాతము? (గంధనుందలి 

యముడు దొద్దిన “భ” గుణితమువ్యానము. [గంధపుటలు_153, 
164, ము దణ 1981. 
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కానీ కవులందజు స్తోత సందర్భములో నే గుణితము వాడియున్నారు. శకి 

చి|తము మ _తెభ చంపకములయందు కందమునందును కనబడుచున్నది. ఈ గుణి 

తము గూర్చి అప్పకవి తెల్చలేదు. గుణిశమునకు లక్షణ లక్యముల నిచ్చి నవాడు 

చ్మితకవి పెద్దన. 

లక్షణము వ: ల,సా.నం. 3. 135 

తలకట్టు గుడుసు కొమ్మును 

నలదీర్హ ము లేత్వమైత్వ కుట నోత్వాత్వం 

బులు బొట్టు గెలుకలన్నియు 

కొలదిగ బం(డండు పద్య గుణీత౧బయ్యెన్ 

దీని పకారమ అఆ ఇశఈ ఉఊ ఏఐ ఓ భొం౯ా అను పన్నెండు స్వర 

ములు రావలెను. 

ఆతని లక్ష్యము ; షే ల,నా, సం. 3.136 

మ॥ సరనా సాహాసి సద్ధవహ్ని హృత రక్షఃశాల సీతావ్యధో 

త్కర నాశా సుగుణాఢ్య నూరి తతి వంద్యా సేవక (శ్రీదనై 

న్యర సాజాత వసంత సోమనీభ సౌర్య గ (తధానాధ్య సం 

గర చానాకక దైత్య సర్వహత రకా నీకు నే మొక్కెదన్. 

ఈ లక్షణాను సారము (కిందివి ఉదాహరణములు. 

2) నందితిమ్మన.. పారిజాతాషహర ణం. 2.57 “శి గుణితము. 

3) తెనాలి అన్న య__సుదకీకాపరిణయం 5.69.*స* _ 

4) గ. వేం. కవి. (సంరా.వేం,వి.వి, 8.69 పద్యం “క్రి” 

[ఇందు గుణితముతోపాటు దళానతార వర్ణనమున్నది |. 

5) దామెరల అంకన్న ఉషాపరిణయం, పుట. 43 
6) రాపాటి ఓబిరెడ్డి .క విజన వినోదిని... వాతపతి...ప్పట. 42, 

'రెండవవిధము. బొట్టు గిలుక, వదలి 10 స్వరములతోడనే గుణితమ 

(వాయుట, అది కందములో రెండు పాదములలో పూర్తి కావించుట, జరిగినది, 

14] 
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ఉదా 2_ 1) గ.వేం కొవి (త రా. వేం.పి.పి 148. పద్యము మొదటి 2 

పంక్తులు. 

గ్గడి గ్రాటపుగ్నిరి న్నీ ముల 

గుడి గ్తూబల గబ్బు గత గొల్లలు గొలన్, 

ఆధునికులు : 

2) నాదెళ్ళవారి. సో మేళ్వరీయము. కం. మొదటి రెండుపంక్రు లలో 
3) “5” తర్వాత రెండు సంకులలో “సి గుణితము, 

ఇ'్లేవారి అ.ఉ. రామా.లో మూడు కందములలో గుణితము పాటింపబిడినది 

ఒకిదానియందు “రుని గుణితము, రెండవకందమునందు *ళ,నిలు మూడవ 

కందమునందు “సడల గుణితము (వాయబడినది. 

మూడవ విఢము ౩ గిలుకవదలి, బుణ రెండింటిని | గహించి మొత్తము 

13 స్వరములతో గుణితము (వాసిన కవులున్నారు, 

ఉడా ౬ వ్మికాలవారి. శ్రీ వేం.చి.ర.కరము. 19వ చ్మితము. పుట. 21. 
నాల్లన విధము ; కందములోవలె 10 స్వీకరించి, దానికీ రలు కలుపు 

కొని 12, స్వ్యరములతో గుణితము [(వాయబడినది. 

ఉదా ౩... కంకంటి నారసింహకవి, ద్విపద. విషుమాయో విలాసము. ౨వ 

ఆశ్వాసము, 

ర్ం అవర చిత మీ[ళమము 

అక్షరాంక గుణితముల కావ్యము, ఇటు అకరాంకమునుు ఆటు గుణితమును 

ఈ రెండు నియనుములళో కావ్యములు (వాసిన కపులున్నారు. ఉదా: రాయవరిప్త 

పూర్ణయాచార్యులు...వేమననూ క్తి రత్నాకరము. ఇందు మొదటగా “అ” నుండి “జౌ? 
వరోక్కు సద్యము మొదటి అక్షరము “అగా ఉండునట్లు కొన్ని పద్యములు *ఆగగా 
ఉండునట్లు కొన్ని, అశ్తే తక్కిన అచ్చులతో కొన్ని పద్యములు (వాయబడినవి, 
తర్వాత హల్లులు కర్రి) నుండి “హా” వరకు పాటించుచు పెన చెప్పిన విధముగ 

పద్యములు (వాయబడియున్న ఏ. “క మొదటి అతరముగా కొన్ని శద్యములు, 

“కోకో కొన్ని, “కి'తో కొన్ని, “కలో కొన్ని. ఇట్లా కావ్యము మొ _త్రము 

(వాయబడినది, ఆ కావ్య మొక సదకోశమునలె “అినుండి “హి వరకు జకరాం 

కము గలదు, పద్యము మొ త్తమున గుణితముగాక కొన్ని తద్యములలో ఒక అక్ష 
రము గుణీతము పూర్తియగును. 
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జి, పదనియమ చితము 

సద్యమున నాల్గుపాదము లొకటిగాను లేడా రెండుపాదము లొకటిగాను, 

తర్వాతి రెండుపాదములు వేరొకటిగాను వుండుటను పాదనియను చితమని పిల్వ 
నగును. ఇవి యమక బేదములు, శద్దాలంకారము వచ్చును. _ కాని నొల్లుపాదము 

లొకటిగా రచనలో కన్నడి చితముగ నద్భుతము గొల్పుచున్నది. కావున ఇది 
చి(తమని చెప్పినవాడు అప్పకవి యని భావింపవలెను. కావుననే కాబోలుసంస్కృత 

లాక్షణికులెవరును దీనిని చ్మితముగ చెప్పియుండలేదు. కాని తెలుగులో ఇట్టిసద్యము 

లరుదగుటచేత్క అప్పకవి దీనిని చితములో చేర్చియున్నాడు. చిితకవి పెద్దన దీనివి 

గూర్చి చెప్పలేదు. అప్పకవి చెప్పిన పావనియమ చితభేదములు రెండు. 

1) ఏకపాొది 2) ద్వి పాది 

1, ఏక పొది 

స్వర వ్యంజన పౌనరు క్యుముండి, అర్హ భేదము గల్లినచో. యమకము. ఏక 

పొది పంక్తి యమకము. ఇందు మొదటి పాదమే మిగిలిన మూడు పాదములుగ 

ఆవృ_త్రియగును. పాదము లొకటి యైనను (పతిపాదమున వదముల విరుపుచేక నేమి 

సదముల కర్ణముల చేతనేమి వేర్వెజర్ధములు వచ్చుచుండవలెను. లేనియెడలయందు 

చిత మేముండును! 

ఆధునికకవియైన వ కాలవారి శ్రీ వేం.చి.ర, కరము. పూ భా.చ్యిత. (వ. 9 

ఈ ఏకపాదికి చక్కటి ఉదాహరణ ము. 

1) తే॥గి॥ వబిగ (శీ భార తాదిక (వణతు(డీవు 

పజ(గ (శీ భార తాధీక (వణతుండీవు 

పజంద శీ భారతాధిక (పణతుండీ వు 

వబి(గ శీ భారతాధిక (పణతుడీవు 

అర్థము = ఈవు, పబి(గన్స్ (శీ= లక్ష్మయొక్క, భా=శోభయందు రోత: 

ఆసక్తుడవై , అధిక =మిక్కుటముగ్య (పణతుండవు, శీ=దీ స్తియొక్క, భాంరత్ = 

అళిశయప్పదనముకో (పణతుండవు (భారస్యభానః భారతా, (శ్రీ =(శ్రీయుకులై న 

భారత _ భరతవంశజులగు పాండవులచేత, అధిక (శణతుడవు (శ్రీభారత _ (శ్రీమహా 

భారత | గంధమునందు (శీమంత మైన భార క దేశవముతదు అధిక (సణకతుడవు, 
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2) అస్పకవీయము 4_561 

3) కనుపర్థి అబ్బియ్య  కవిరాజమనోరంజనము 2-0 

సీస నాల్నుపాదము రొకటిగా ఉండును, 

4) పోకూరి కాశీవతి శు, అం, ని.ని.హా.చరి. ఉత్సాహపద్యము 
5) బరా కమలాదేవి ఛందోహాంసి “ శీహరివితాన మేక పాదాహీ తమగు”” 

సద్యము 

6) వావిలికొలను సుబ్బారావు శీకుమారాభ్యుదయము 2.70 

సీసము నొల్గుపాదము రొకటిగా ఉండును 

తీ డ్వి పాది 

పద్యమున రెండు పొదములొోకటిగాను, మతి రెండుపొదములు మరొకటి ఇ 

నుఎడుటను ద్విపాది యందురు. 

ఇది రెండు విధములు. 1) 1,3 పాదము లొకటిగాను 2, 4 పాదములు 

'వేరొకటిగాను ఉండును, దినిని సముద్దకయమకమందురు, 4) 1,2 పాదములొకటి 

గాను, 3,4 పాదములు మరొకటిగాను ఉండుట. దీనినీ యుగ్మక యమక మందురు, 

ఈ రెండును తెలుగున ద్విపాదు లనబడుచున్న వ. 

మొదటి విధము ద్విపాది :... ఉదాః... 1) అప్పకపీయము, 4.562. 

'తే॥ గీ॥ సౌమ్య గురుకవుల్ నీన( (దీతి సరోసీజొత్ష 

భోగి భోగాసనుండని పొలుచుట రుదె 
సౌమ్య గురుక వుల్ నిను( బీతి నరసిజొక్ష 

భోగి భోగాసనుండని పొగడ ద్విజద. 
2) ఆతుకూరి 'మొల్ల 'మొల్లరొామాయణము కందము, 

3) కనుపర్తి అబ్బయ్య అవిరద్ధ చరితము 3..130 కందము, 

4) కృష్ణుళవి గకుంతలాపరిణయం 2.165 ఉత్పలమాల 

5) వ్మికమదేవవర్మ  మానవతీ చర్మితము, “అరిదరకర)” పద్యము 
6) ముందిగొండ నాగలింగళాస్తు9 లు..కాదలబరి తెలుగువచనము_వద్యము 

“కాదంబరి రసజ్జులు” 

7) పోకూరి కాశీపతి శు.ఆం,ని.ని.మారి. చర్మిత 1.67 
8) కామినేని మల్లారెడ్డి ష,చ, 3.109 తే. గి, 
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9) బుురాక మలాదేవి చందోహాంసి 

రెండవ విధము : ద్విపాది 1) ఉదాః... వికాలవారి శీ. 'వేం.చి.రో.కరము, 

పూ భా.చి. (వ. 10, 

తే॥ గీ॥ కానన వసతి కామినీ కలితకిర్తి - 

కానన వసతి కామినీ కలితకీర్తి * 

బహుసమిద్ధర సాభవిభాసురనుత ' 

పహుసమిద్ధర సా భవిభాసురనుత, 

అర్థము : క=(బహ్మయొక్క, ఆనన=ముఖములే వసతి _ గృహముగా, 
కామినీ= ప్రీయెన నరస్య కీదేవిచేత, కవిత=కై కొనబడిన, క్రీ ర్రి = కీర్తిగలవాడా! 

కానన=అడవులు, వసతి = ఉనికిగాగ -, కామినీ = ప్రీయైన శబరిదేక, కలిత=కై కొన 

బడిన క్రీ_ర్థి=కీ ర్హిగలవాడవు. 

బహు=అధిక మై. సమిద్ధ= పకాళించిన రస=నీరుకోగూడిన, అభవ 

మేఘనువళె, విభాసుర = వెలుంగు వాడవుగా, నుత=స్తుతింపబడినవాడా! బహు = 

మిక్కుటమయిన, సమిత్ = యుద్ధములను, హార =కొట్టినవాడా! సాభ్క, విభా= 

ఆకసమునందు పకికోడను, సూర్యువితోడను, కూడిగవాడా!ః 

2) (శ్రీనాథుడు _ కాశీఖండము 'తే॥గీ॥ 

3) వీరి _ చాటువు ోరాజనందన రాజి సీసపాదముల కింది 

“బావ భవ భోగిమను శే గః 

6. శబ చిత మి్నిశమము 
న్ 

శద్ది చి తములోని ఒదములు రెండు లేవా అంతకంటె సెక్కులు కలిపి 
(వాయబడిన శబ్ద చిత మశ మమనజెల్లు ను. 

ఇందు 1) స్వ రవ్యంజన చితమి(శ మము 2) వ్యంజన పాద నియమ చిత 

మి, శముము, 3) సానగతి నియమము చిత మి,శమము 4) స్వర్క స్తాన నియమ చిత స్ట ఫ్ ens ధి | 
మిశ్రమము 5 వ్యంజన, స్థాన నియనుచిత మశ మములు గమనింపదగినపి. 

1. స్వర వ్యంజన చిత మి[శమము 

ఇందు స్వర వ్యంజనములకు రెండింటికి నియమము గమనింపదగును. 

మొదటిది ఎకస్వర ద్వివ్యంజనము a ఒకస్వర మయిన ఆ) య్వును, 

“నన్నయ” అను రెండు నాలాల మాత మె ఇందు (సయోగింవబడినవి 
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ఉదా ?_ క్షే 'వేదులవారి. ల.న.చి. స్ట. 38. విద్యున్మాలా 

మాయా మాయా మాయా మాయా 

మాయా మాయా దూయా మాయా 

మాయా మాయా మాయా మాయా 

మాయా మాయా మాయా మాయా 

అర్థము : మా=మేధనుు య=పొందినవారి యందు, అమాయా= మాయలేని 

దానా!, (మాయా+-ఆ= =అమాయా, భూ =లత్మీసి య = పొందినవాడగు విష్ణువందలి, 

ఆ= భావమునందు, అమాయా=మాయలేనిదానా!, 

మాయా= మాయాస్య రూపిణీ, మాయ=మాయగలవారియందు, ఆ=అ౦కట, 

మాయా = మాయగలదానా!, ఆమాయ = మాయలేనివారియందు ఆ = = స్థానముగలదానా! 

మాయ= ఏమ్ణువునందు, ఆ = స్థానము గలదానా! మా = సంవదలయొక్క-, 

ఆయామ= ర్ల ర్ల మును ఆయా = పొందినదానాకీ మాయా= విష్తుషత్నీ!3 

హం. “మరణమునకు, యామా = = యమసంబంధ మైనదానా!, అనగా మోక్షము 

కూర్చుదానా!, అయా=శుభవిధియమైనదానా! ఆమ = రోగములయొక్క, ఆ= స్థానమైన 

కారణములన్కు యామ=నాశమును, ఆ=అంతటన్కు యా=పొందించుదానా!, శరీర 

రోగ, భవరోగ కారణములను పూర్తిగా నాశనము చేయదువనుట. 

రెండవది “సరిగమపధని”._ 

ఇందు “సరిగమపధని*అను స స్త వ్యంజనములును, “స్కగ్క,మ్క,ప్క,ధిల పెని 

“అ్కి స్వరమును, “రసి” రెండిటి'పై శబ? న్వరమును, వచ్చును. ఒక్కొక్కప్పుడు 

వరుసగా “ఆఈిలు వచ్చుచుండును. సంస్కృతమున “షడ్డాది స్యరవ్యంజనమిను 

పేరో సరో కంఠా. 2.265 గలదు. 

“సామామారి ధనునీ నిధానినీ సామ ధామ ధనిధామ సాధినీ 

మానినీ సగరి మాపపాపపా సాపగాసమసమాగ మాసమా” 

తెలుగులో అప్పకవి 1. చితకవితా భేదములు చెప్పు సందర్భమున్క దీనిని 
చెప్పెను గాని వివరించు సమయమున చిితకవిత్వ శీర్షిక కింద దీనినె త్తుకొనలేదు. 

విడిచి పెళ్లును. 

1, అప్పక వీయము. (పంఆః శ్ర జ్షౌర్చ లత శాలం కారము. సీనమాభి క, 

వావిళ్ళ (పచురణ= 1968, 
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దొ ( మన్ని కంటి గురునూథశర్మ, శివగీత, 12.1. సప _ప్రస్వళకందము 

మాపని సరి6(గా6 గిని 

మా పొపాగ గరిమపస మానంగ దగదా 

నీ పాద దరిగని గదా 

మాపా సామాగమ పదమాని సదాదా. 

2) కా.చూ కర్త. చాళుక్యరాజు విశ్వేశ్వరభూపతిని గూర్చి యీ చి తముగల 

పద్యమును చెప్పేను :సి శరిపని నీసరిధని” కం. 6.63 పద్యము, శ 

3) సత్యవోలు సోమసుందరకవి “జగదాంబానారద పసంగము*లో సంగీత 

స్వ రో సీసము. “భానిని ధనిగాగి” మొదలుగా గల పద్యమున్నది. 

4) ఒకసారి పానుగంటి లక్ష్మీనర సింహారావుగారు రాజుగారిమీద “సరిగమ 
ల”కో పద్యము చెప్పినట్లు తెలియుచున్నది". 

5) టోడివాసుదేనరావు. చితమంజరి, చిత_6. స క్త ప్త స్వరకందం కదు వాడి 

యున్నాడు. “ధి వాడలేదు. 

వి వ్యంజన పొదనియమ చి|తమి|శ మము 

ఉదా:ః. ద్వ్య్యత్మరి ద్విపాడి చితముల మిశ మము, 

తెనాలి రాదుకృష్ణుడు ఒక కవికి అర్ధము చెప్పుమని ఇచ్చిన చాదు వేద్యము 

అది, 

సీ॥ మేక తోశకు తోంక తోంక మేశకు మేక 

మేక తోకకు తోంక తోంక మేశ. 

ఈ వఠుసలోనే సీసము నాల్లుపాదములు గడిచిన పిదోక తేటగీతి. పాదము 

(కిందిపిధముగ నున్నది. సీసపాదములు, తేటగీతి పాదములు వరుసలలో భిన్న ముగ 

నున్నవి కనుక ద్విపాది చిత మందున్న ది, “మ్క కి” అను రెండువ్వంజనములు 

మ్యాతమే ఇందుగలపు. 

తేటగీకి పాదము : 

మేక తొక తోంక తొక తోంక తోంక మెంక 

నునన న న MRR we లు వాత త. శు వ న న లలల... ఉంట కంటు టంటల్ 

1 తెలుగులో చిత్రకవిత. వ్యాసం గుమ్మాశంకర రావుగారు“ తెలుగు” 
పత్రిక 1979 Ju'y 5౭0t.[షచురణ, తెలుగు ఆకాడమీ, హైద రా బాదు, 
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క, సాను గతినియమ చిత మి[శమము 
oy 

1. నిరోష్ట్యము పద్య భ్రమకము, 
ఉదా ౩. 1) కేశవయ్య. దాశరధి చర్మిత. 1.150. ఏద్యున్మాలా. 

సీతాశాలా (శ్రీజాతా ఖ్యా 

ధీతా చ్చాద్యా హృష్ట తాతా 

తాతాష్టీ హృద్యాచ్చా తాధీ 
ఖ్యాతా జొ(శ్రీ లాశా తాసే 

2) ఇందలి, 1.457 కందము 

4, స్వర, సాన నియమ చిత మిశ్ర మము 

కం॥ ఘనశంఖ చ్మకహన్తా 

ఘన సంతత కాంతగా(త గజర్యాడకా 

ఘన గాన (గాహ్య యళా 

ఘసగా నరకాంత దక కంజదకొడా 

[వ్మికాలవారి. శ్రీ+వేం, చ్కిర,కరము. ఉ. భా. పుట, 60] 

ఇందు అకారస్వరము, నిరోష్ట్యము పాటింపబడినవి, 

వ. వ్యంజన్క స్థాన నియమ చిత్ర మి[శమము 

ఉదొ ఫు 

1) కం॥ భివభావీ భవ విభవా 

భవ భావ భవాభిభాన భావీ ఫీభూ 

భవ భావన భావి వైభప 

భ( విభా విభు భావ పిబుఢభావా ఏభవా 

పొ త్తపి వేంకటరమణకవఏ. లక్షణ శిరోమణి. 4.702. ఇందు 

ఒష్ట్యముు అచల జిహ్వ, ద్వ్యకరి చితములు గలవు, 

2) సోష్ట్య్రషతక్షర కందము. ““మసభిలు. కవ్కి మరింగంటి నరసింహా 

వార్యులు, తాలాంకనందినీ పరిణయము. 4వ ఆశ్వాసము. 352 కద్యము, 

3) ఓష్ట్యత్యుతర కందము, “భవమిలతో.కఏ గుడారు వేంకటదాసు... 

పకృష్ట బిలరామచరిళ , తవ ఆళ్వాసము. 381 పద్యము. 



తృస్రీేయ పకరణము 

ఆకారనియము చిత ము 

పద్మ ఖడ్డా ద్యాకారములు నిర్మించి యందు పద్యాక్షరములు నియమమున 

కళార్పు బడును గనుక అఆకారనియమ చి తమని దీనికి పేరు సార్థకము, సంస్కృతమున 
'హామచందుడు కా శా.లో ఆకారనియమ చితమని పేర్కొ_నెను. 

“తచ్చి(తం య తవర్ణానామీ ఖ డాద్యాకృతి హీతుతాి” అని మమ్మటుడు 

పచించెను. 

‘“‘Bandha is the name given to verses in which the letters 

aie arranged in the form of sword, lotus, car, serpent, etc;1, 

ఆకారముల పద్యాక్షరములు బంధింపబడును గనుక బంధకవిత్వమను పేరు 

సెట్టి లాక్షణికు లీబ.ధ చి తమును (పదళ్శించిరి. అప్ప కవీయమున “బింధకవిత్వ)” 

మనెడి శీర్షిక (క్రింద ఈ చిత్రము వివరింజబకశేనది. ఆకార (పాధాన్యతను బట్టి ఆకార 

నియమ చి|తమనియు, అక్షర బంధన [(కియాపద (పాధాన్యత ననుసరించి బంధ 

చితము లేదా బంధ కవిత్వమనియు ెర్లు సరివడుచున్న వి. 
చితమనగా చిత్త వురు జ చిత్మరువు యొక్క ఆకారము లిఖించి యందు 

పద్యాక్షరము లొక నియమమున [వాయుట లేదా బంధించుట ఈ చి[తమున గమ 
నింతును. ఇది యొక అలంకారముగ ఉండును గనుక ఈ చితమును చి తాలంకార 

మని కూడ గ త న! 

ఇందు కేవలము బొమ్మను చితించుటకు |పాధాన్యము లేదు. అన్లైన అది 

చిితలేఖన మగును. కవి ఈ చ్మితాలంకారమున బొమ్మను చ్మితించి, ఆ బొమ్మ 

పోకడను బట్టి పద్యములో కొన్ని ఆవృతియగు అక్షఠములను కల్పించుకొని 

రోచనచేసిి ఆ పద్యాకరములను (క్రమముగ ఆ బొమ్మయందు పొదివి చూపును 

1, History of classical Sanskrit Literature By M. Krishnamach 21141 
Page. 375. 

15) 
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చి తాకారమునకు సరివడు కార్యోరచన చేయుట  ఆకారనియమ చి తమనబడను. 

దీనిని కార్యములో చి తాలంకారోమని యననచ్చును. నురొక విధముగ చెన్సవల్ 

ననిన కవిత్వ మునకు చిిలాక తి కల్పనముది. 

ఈ చికమున కావ్యకళకు చ్మితకళ తోడగుచున్నది. 
కావ్యమున ఒక అలంకారముగ ఈ ఆకారచి తము వాడదగును. 

చ చి తమునకు చితృరువ్కు పద్యములను రెండు సాను అవసరము, 

సంస్కృతమున రివ శతాబ్దమునుండి యీచి[తము (తచారమునకు వచ్చినను, 

తెలుగున మ్యాతము నన్నే చోడుని నాగమురజబంధాదుల నిర్మాణముతో 

మొదలైనది. అందువలన కాటోలు కావ్యాలంకార చూడామణి కర్త, 

“ఉర్వి బద్మ బంధ సర్వతోభ(చాదు 

లం్మ ధభాష జెప్ప నరిది యం డు”? __6_72 అని చెప్పియున్నాడు. 

పాళా శ్యభాషలలో కూడ ఈ ఆ రనియుమ చి తమున్న దనియు, (పొచ్య 

సాహిత్య (పభావమునలన  పాశ్చాళ్యభాషలదో ఏర్పడిన దందురనియు, 
బీ,యన్. రెడ్డిగారు వివరించిరి, 1, ఈ కారో నియమచి తమునకు ‘emblematic 

poetry’ అని వారు పేరిడిరి ధనస్సు, మధుపా(త్క సిలువ, ఆకారములలో కద్యము 

తిముడునట్లు ఆంగృరచయితలు కొందరు సద్యములను (చాసిరి. ఒర ధనుర్చంథధ 

ముదాహారింక బడినది. అది శరసహిశచాపము. “ఇతరభాషలలో చి|తకవితి శీర్షిక 

(కింద పాళ్చాత్యభాషలలో చిితకవితలో దానిని చూడదగును .అనుబంథములో బొమ్మ 

[పదర్శిత మైనది. 

ఈ సందర్భమున బెరిడెల్ కీత్ పండితుని (వాళ గమనించుకొనవలెను, 

గొడ్డలి నైటింగేల్ (గుడ్డు మున్నగునవి చితితమైనవని యాతడు చెప్పియన్నాడు, 
“20 doubt we hear in the Alexanderian age as in the latter Roman 

poetry (martiil il 86) of such things as Sotadean verses to be read 

backwards of seminar making poems technopaignia, in the form 

1. తిరుపతి, శాహిత్యపమి3 ప్య్యాసావళి” తో (పొఫెనర్ + 

జియన్. ెడ్డిగారి “పాళర్చిత్యభాన.అలో చి తకవిత్వము 

య్ ల నవల 
Cay 

teh 
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of an axe, or a nightingale’s egg of Dosiada’s similar feet with an 

alter so ౦8.3. 

ఈ ఆకారచి. తను గూ అప్పకవి యిట్లు చెప్పియిన్నాడు, 

“గోమూ[తికా. ఛృత గుచ్చ కుండలినాగ కంకణ మర్ష్దల ఖడ్గ చక 
వంకజ సర్వతోభ(ద మూకురీ (వముఖదింధంబు లేర్చుడగంజెప్పు 

నృత్తముల్ బంధకవిత్వ విశుతములై కవులకు జెవుల పండువులు సేయు. 

బటుతర (పౌఢమ బండితపామర సాధారణంబుగా జగతిలోని? 

[అప్ప కపీయము. 4569]. 

చ| కబంధముతో కవిపేరు గూఢమై యుండుటవలన కార్యకర్త ఎ్రల్ర్రిము 

తెలియగలదు. దాని కొక నిదర్శనమును రావూరి దొరసామిశర్మగారు చూపించిరి. 
అది యీవిధముగనున్నది. కృష్ణస్వామి కృతియని చెప్పబడెడి ఆంధ 

బిల్ల ణీయములో చ్మకబంధము కలదు. అందు సింగరార్య కవిపేరు గలదు. 
సింగరార్య రచించిన బిల్ల ణ్రీయమును సింగరార్య కుమారుడు నారసింహకవి 

ఆకృతిని కొంతమార్చి కృష్ణస్వామికి వ్మికయించి యుండునని 'తెరియగలదనిరి, 

ఈ [పయోజనము సాహిత్య చరిత పరిశోధకుల కెనలేని దిగదా. 

ఈ చితము పాఠకులకు వినోదమును గల్గించును. ఈ చి(తము స్తోత, 

యుద్ధాది సమయముల పాఠకులకు ఒక రకమైన భావో(దేకమును చిత్తరువు పరముగ 

కలిగించును, 

ఆకార చి[తము = సాధారణ లచణములు! 

1. జంతువుల చి తములలో తలనుండి తోకనరకు పద్యము వరుస కను ముండును, 

2. పర్వతము, రథము మున్నగు వాని శిఖర్మాగము నుండి పద్యము మొదలగును , 
3, హారములందు రెండు కొనలు పద్యాద్యంతము అగును. 

4. హలము, ఖడ్గము మున్నగువానికి చేయినబ్దుకొ ను స్థలమునుండి పద్యము 

మొదలగును, 

లం క లలల లలల 

1, History of Sanskrit Literature. Page.127. 

[కం చాంలంకార నం|గవాముః పుట-_ర్ల్లి ] 
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5, ఏ ఆకార చిత భేదమునకై నను ఆ వృత్తి స్టలముండును . అచ్చట ఒకే అక్షర 
మావృత్సి యగును. ఆకృతి ఎన్నిసార్లు జరుగునో అనెడిది దాని నియమమును 
బట్టి ఆధారపడును. 

6. వీలున్న వానియందు కవ్కి కృతి లేదా కృతి పతి'పేర్లు గుప్త మొనరించుట సర్వ 

సామాన్యము, 

_్రతిబింధమునకులక్షణము దుర్లభము. బంధములలో 'పెక్కింటికి లత్యములే 
లక్షణము అగును. కవి (పతిభను బట్టి (కొత్త బంధములు పట్టుచునేయుండును. 

ఇక లక్షణమెంతవర కావశ్యకమో _ తెలిసికొనవలెను. అందుకీ (క్రింద 
యంశముల'పై దృష్టి యవసరము, 

lL; కొన్ని(పసిద్ధ బంధములకు లక్షణకారులు లక్షణములు దెల్పిరీ. అవి 

ఆధారము చేసికొనదగును. 

2; (పసిద్ధ కవులు (పదర్శించిన బంధములు (లక్యములతో) అవి నడిచిన 

తీరును బిట్టి లక్షణములుగా స్వీరింపనగును. (వత్యేక లక్షణము లవసరము 

లేదు. 

3. కొన్ని బంధములకు కొంత అసమ్మగ లక్షణములు కొన్ని తాపుల 

చెప్పబడినవి. వాని నాధారము చేసికొని చి తమున పద్యము లిఖించవలసి యున్నది. 
లక్షణముతో పద్యాదిముధార్థింతములు బొమ్మలో ఎచ్చట ఎట్టుండునో కొంతవరకు 

తేల్పదడును అదిమొక వృత్తము నుద్దేశించి (వాయబడీనది. మరియొక వద్య మెట్లు 

సరిపోవును? అట్టి సందర్భముల ఆ లక్షణ మాధారముగా గొని కొంత ఊహించి, 

యా సద్య రచననుబట్టి బంధమును నిర్మింపవలెను, 

4 కొన్నిటికి కవుల బ”ధవద్యములుండునుగాని బొమ్మలుండవు. అప్పడు 

బొమ్మ చితించి యటువంటి బంధ సాధారణ లక్షణాల నాధారముగా గొని 
యూహించి పద్యములను బొమ్మలలో (వాయవలెను. ఇది కొంచెము కష్టము, 

5. పద్యము బొమ్మలో ఒక సియమమున (వాయబడి కన్బడుటయే బంధ 
లక్షజనము. కనుక (వతిబింధమునకు వేటులక్షణ మవసరము. ఆ ఆకారము 
(చితము, లిఖించబడిి అందువద్యము (వాయబడి, ఆ పద్యాద్యంతము గుర్తింప 

బడిన చాలును. 

ధ్, ఊహచేత (వాయబడు సందర్భ ములుండుట చేతను వివిధఛందముల్ల 
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నొ కేబంధము చి|తింపబిడు సందర్భము లుండుటచేతను, కవి (వతిభచేత 

నిరంతరము [కొత్తబంధములు [కొత్తృఛందములలో (వాయబడుచుండుటచేత ను, 

ఈ ఆకారనియము చి తమున ఒకేబంధనున సెక్కు. భేదములు గలుగుట కవకాళ 

మేర్చడినది. 

కావున (వశిబంధమునకు లక్షణము కొవలెననెడీ పట్టుదల కూడదు, 

బంధముల పట్టిక 

1. మాంగళిక బుధముబు. ట్రై. (నకిర్ణ బంధములు 

bh శ్రీ బంధము 1. (తిదళ చంపకము 

2, ఓంకారము 2 గుచ్చము 

3, సర్వతోభ[ద 3. పృస్పమాలికా 

4, అర్హ(భమకమ్ 4. హారము 

5. మురజము 5, కంకణము 

ఏ, అయుధ బంధములు 6. ఛత్రము 

1, ఖడ్గము 7. చామరము 

2. తురికొ 8, గంధపా(త 

3. సట్టినము 9, పుస్పపా(త 

4. ధనుర్పంధము 10. ఆందోళికా బంధము 

క్, శరము 11. రధము 

6, (తిళూలము 12. పతాకా 

7, హలము 13. సింహాననిము 

8. కుంతము 14, ధ్వజము 

9. నాగపాళశము 15 గిరి 

10. శంఖము 16. గోపురము 

1t. చక్రము 17. నంజరము 

12. గదా 18. నశతము 

13. సద్మము 19. చదరంగన్లు 
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20. గవాక్షము 32, ద్విశ ్టంగాటక చ్మక్రము 

21. వ్యజనము 33. ద్విచతుష్క. చక్రము 

22 ఆలవట్టము 34. గరుడగతి చక్రము 

23. రాట్నము 35. కులాలికా చక్రము 

24. పాదుకా 36. పంచశ్చంగ లేదా వివిడిత చక్రము 

25. వీణ 37. నాగ బంధము 

26. స్వరకల్పితడిండిమము 3వ. మత్స్యము 

27. నవరంగము 39. కూర్మము 

28. శకటము 40, గౌొళికా 

29. లింగబంధము 41. గోమ్యూతిక 

30. షోడశదళ చక్రము 42. సుడీగుండం 

31. శకట చ్మకము [వలయ్మ భమయమక బంధం |. 

బంధములను ముఖ్యముగా నాల్గు విధములుగా వర్షీకరింపవచ్చు. ఆవి, 

1, మాంగళిక్ బంధములు 2. ఆయుధ బంధములు ఏ (పకీర్ణ బంధములు 

4, ఆకారచి(త మశ మము, 

1s; మాంగళిక బంధములు 

శుభ పద మైన జంనములను మాంగళిక బంధములసనదగును, 

1, (శ్రీ బంధ్రము 

ఉదాః.. 1) సదాళివ...శివకర్ణామృత సో(తము 

“సదా విభాతు |పతిభా మదీయాశే ది జాపతే 

గుణస్తుత్యా మహితయా (ఇహ్మాదిసుర కామ్యయా" 

[చూ. శటము. 1| 

సంస్కృతములో “బగి,”కి అక్షణమున్నది కాని తెలుగులో కనబడలేదు. ఆ 

లక్ష్యమును బట్టి యూహించి వీనిని (వాసితిని. సంస్కృత లక్షణముతో “శ్రేయో 

లేఖక మేజ్రైవి అన్నట్లు “శ్రీ” (వాయునళ్లే వరునగా పద్యమును (వ్రాసితిని, 
“బా 'తేయాలు మూడు ఆవృత్తి అక్షరములు, 

అకారము_.మత్భ్క్భత నమ్ము 
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(శ్రీ! బంధము 

పటము . 1 

2D వం రకను (శ్రీ కార బంధము 

‘oi (శ్రీవర భరము దయాకర 

భావజ సద్దేహభాస వసుధా దిశా 

పావన నంబుల గిరి గతి 

దేవా నరసింహ యేచితివి కలినుధనా 
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ఓ ఎట్లో 

పటము... 2 

సర్పమువలె (శ్రీ యున్నది. (శీ వలె సర్పము చుట్టుకొని యున్నది. 

(శీ కారము, సర్చాకారము రెండును బంధముస చూడదగును. 

ల, ఓంకార బంధము 

సర్పమువనలె ఓంకారము బ:ధింపబడినది. “ఓం” వలె సర్పము చుట్టుకొని 

యున్నదని చెజ్పవలసి యున్నది. పద్యము సర్పము తలనుండి తోకవరకును 

పోవును. అజ్తే “ఓం” (వాసిన రీతిలోనే పద్యము [వాయబడినది. అదే రీతి చదువు 
కొనపలెను. 

ఈ బంధము “ఓం? ఆకారమును, సర్పాకారమును దలపింస జేయుచున్నది. 

ఇందలి పద్యము, 

కం॥ సిరిమురిపము జూవగ సుర 

వరులందరు కరము పొగడ వరదుడసపై (శ్రీ 

నళహారి నంబుల గిరిపా 

తిఠ 'మొందితి భర్త సజ్బతిమిర విభజ్లా. 

[చూ పటము 3. ] 

కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయములో ఆం; ధో పన్యానకులు హారి శివ 

కుమార్ గారు పంపినది వారుసేకరించినదట* క _ర్లతెలియదు* 
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భా AS న్ 

ఈం టో | ష్, ల 
: ళ్ : 

ళీ క 

+ లా ళీ fel 
న్ త; | ¢ ళీ 

_ లో a 

పటము _ 3 

ల సర్వతో భద బంధము. 

నందే సదా దాస దేవం 

దేనరం సషరం వదే 

సరంగ కంకంగ రోంస 

దాపకంత తకం 'పదా, 

[చూ.పటము...4 | [అవ్న కవీయము, 4.588 | 

పౌద| భమకము సర్యకతోభ(ద బంధమునకు సరిపోవును. అంతేకాక యొక 

సారి యనులోమముగ (వాసి పీదన విలోమముగ (వాసిన ఈ బంధము పూ త్రి 

యగును. 

లక్షణం : “తదిషం సర్వతో భద్రం (భమణం యది “సర్వ త$) 
టు స్మి 

(కాద. 3-80 | 

కాక తీయ విశ్వవిద్యాలయంలో ఆం| ధోవన్యాసకులు* వారిశివ 

కుమార్ గారు పంపిన బంధమిది. వారునేీకరించుకోనినది. 

16 ) 
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పటము._4 

నిలువున ఆడ్డమున 8 గదులుండవలయునని తెలియుచున్నది. ఇందు శ్లోకమే 

కాన ఏద్యున్మాలా వృ క్తముగూడ సరిపోవును, నాల్గు పక్కల మొదటి సంకుల 

యందనులోమముగ చదివినన్సు (వతిలోమముగ చదివినను సమానముగ పద్యము 
యొక్క మొదటిపాదము తిరుగును, అట్లే అనులోమ (వతిలోమ గతులకో నాల్లు 

(తక్కల రెండవపంక్రులు చదివిన 'రండనపాదనును, నాల్లువై షల మూడవ 

సంక్షులు చదివిన మూడవపావమును, నాల్గువెప్పల నాల్గవ ఫంక్రులు చదివిన నాల్గవ 

పొదమును తిరుగును. 

ఉదాః... 2) కనుపర్తి అచ్చ య్య. 

3ె కాణాద పెద్దన - భ| దాపరిణయము., 3102. 

4) బు[రా కమలాదేవి _ ఛందోహంసి, 

5 చేదులవాశి... ల.సీ. (ఆంధ్ర) చి. న. 30. 
6) పీరి, 00 37. 

ఈ బింధమునకు మం,పా.ళాస్రై. (స.సం.బం.ని్యగం.లో చెప్పిన లక్షణము, 

౪ కమరీతి జతురంగ చ్మకమున నర్హ| శేయ లందర్హ స్ 

(దృ మకంబైై (పథమార్మ ఘునర్జము లధః పాదాదులందుల్య సం 

ఖ్యముగా గల్లిన దై సగంబు తల[కిందె. సర్వతోభ ద బం 

ధమగుం_బౌందిక దీనికెన్మిదవ ఛందంబెన్ని చందంబులన్.) 

కవిరాజమనోరంజనము. 4.175. 

శల 
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శీ అర్ద (భమకమ్. 

మా కాసా రా వైపా 
క. 
మహా ల కానా వా హా 
bal tea తన 

సటము. క 

విద్యున్మాలా క 

నాకా సారొ సొరా వాసా 

కాకా కాకా మాభా భొవా 

శాకౌ రారా కొదొా భారొ 

రాకా రాఖా స్యాకా మాసా. 

[చూ.పటము_5] [ వదులవారి. లస, (ఆంధ) చి_స్త, 21.] 

లక్షణం. , “ఆహుఠర్థ్మభమం నామ నాము శ్లోకార్ధ్య భ్రమణం యది 

[ దండి. తో .ద.3.8. | 

అడ్డముగను నిలుపుగనుగూడ మొదటి వరుసలలో మొదటి పాదముయొక్క 

సగభాగ మొశేరీతిగ నుండును. అ్లే రెండవవరుసలో రెండవ పాద సగభాగమూ 

మూడవవరునలో మూడవపాదము సగభాగము, నాల్గవ వరుసలో నాల్గవపాదము సగ 

భాగ మొశేరీతిగ నుండును, 

రం ముర జము 

లక్షణం : “అత పాదచతు ష్కేపి (కమశః కరిచేఖితే 

శోక పాద (కమెణ స్యాద్ రేథాసుమురజ తయీ”?. 
ae 

(సర, కొంరా చిత .(ప.....| 
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చితమున నొల్లువరుసలుగా నాల్లుపాదములున్న వి. (పథ మతం యందలి 

(వథమాక్షరమును, ద్వితీయ పంక్తి యందలి ద్వితీయ తృతీయాక్షరములన్సు తిరిగి 
(పథమవం క్రియందలి చతుర్ధ పంచమాక్షరములను మరల ద్వితీయ పంక్తి యందలి 
షష్టి సృష్పమాక్షరములన్సు తిరిగి మొదటి పంక్తి యందలి అష్టమాక్షరమును కలిసి 

చదివిన. పథమ పాదమగును. ఈ విధముత్క ద్వితీయపం క్రి (పథమాక్షరము, 

(పథమవం క్రిలో ద్వితీయ తృతీయాక్షరములను, తిరిగి ద్వితీయవం క్తిలో 4,5 

అక్షరములు, మరల మొదటి సం_క్తిల్లోని 6,7 అక్షరముంను, తిరిగి ద్వితీయపం క్రి 

యందలి 8వ అక్షరము కలిపి చదివిన ద్వితీయపాదను వచ్చును, ఈ విధముగానే 

తృతీయ. చతుర్ధపాదము లేర్చడును, 
ఉదా; 1) గంవేం, కవి.[పంరా, వేం, వి.వి. 857 వద్యము 

విద్యున్మాలా:... 

“వీరోదారా వేదారాధ్యా 

నారో దారా నాదారాగా 

గారోదానా కాదాధారొ 

వీరోధారా వేదాధామాటి 

[| చూ. పటము 6] 

ఉదా: 2) వేదులవారి ల,స, (ఆంధ) చి.స్త. 23. సమానివృత ము. 
3 నన్నెచోడుని, కుమార సంభవము, 10.85 కందము. [కొన్ని 
భక్షరములు పోయినవ్ |: 
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మర్షల బంధజను "పేర ఈ (కంటి వాళు :(వాసిరి, 

1) అప్పకవీయము. 4.578, చ్మితషదము, 
2) బరా కమలాదేవి. ఛందోహంసి. చి తపదము. 

3) బోడి వాసుదేవరావు. చి తమంజరి. బంధ. 14. సరోజ నృత్తము.. 

4) వ్మికాల శ్రీదేవమ్మ. వాసవదశ్తా పరిణయం. 2-113. చ్మితవదము. 
5) ఓగిరాల జగన్నాధం. సుమనోమనోభి రంజనము1, 

ర) రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి. కవిజన ఏనోదిని. (వాత వకి, పుట, 56. 

7) ఠంయాల లక్ష్మీ నృసింహాచార్యులు. |శీవేల్పుగొండ లక్ష్మీనృసింహ 
మహాత్మ్యము, 2-136, చి త్రవదము, 

అచ్చ తెలుగులో. 

1) రంయాల లక్ష్మీనృసింహాచార్యులు. కుబ్దా కృష్ణవిలాసము 3.125. 

మాణవకవృత్తము. 

“మేలు గడించుదు సాలున్ 

(గాలగ పక్కి. హుమాయిన్ 

మేలుగ నెక్కి హు సారిన్ 
చాలగ (టోచెదు మారా. 

హరిదందకవి. ధర్మ శర్మాభ్యుదయములో కొన్ని మురజ బంధములు 

కలవు. సంస్కృతములో మురజి (వస్తారము, ఏకాక్షర మురజములు కఆవు.¥ మం, 

పొ. శాస్తి. (వ. నం. బం, నీ. (గ లో దీని లక్షణమిట్లున్నది. 

“అరద చదరంగప్పంగదుల నం(ఘులు నాల్గును ద్వి(తిషణ్న గా 

క్షరములో మధ్య షట్కమొ యొకండుగనూడగగూర్చి (వ్రాయగా 

మురజ సమాఖ్య బంధమగు మూలకు మూలకు గఖలుంచి పై 

తెరువున (వాసి చూచిన.నదేయగు రెంటను గా మగామియై .” 

ఓ [వరాం వే వి. వ పీఠిక. పుటం ఓర నిర్వవాణ, పూండ్ల 
జ 

రామక్ళవ్లయ్య. 

?. చ్మితశావ్య కాత్తుకమ్. .పుట* 8 నుండి 1 వరకు, 
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ని ఆయుధబంధములు 

ఆయుధముల ఆకారములో ఈ బంధము లుండును. ఖడ్గము, చ్మకము 

మున్నగునవి యిటువంటీవి. చ్మకము, శంఖము మున్న గునఏ విస్ట్వ్రాయధములు 

(తిళూలాదులు శివా యధములు,హలము బలరాముని ఆయుధము, మజియు ఖడ్గము 

మున్నగు ఆయుధము లిందు (పదర్శింవబడును. 
ఇప యుద్ద వర్ణన సమయముల (పదర్శించిన సందర్భో చితమై యలరారును, 

ఓఒఖడబంధముe 

ఈ ఖడ్గదబింధమును సుగంధి వృత్తమున మ్మాతమే (వాయదగునని చి తకవి 
పెద్దన చెప్పియన్నా డు, ఉత్సాహ స్భత మున గూడ (వాయదగును. కొలదిమార్చుతో 
కందమున ' విరివిగ (వాయవచ్చునని చెప్పవచ్చు. తెలుగు కవులు కందముననే 
దీనిని చితించిరి, 

బొ'మ్మమాదిర్సి పద్యము మొదలు తుది పాటించుట ఒకే మైనను కవి 
తన స్వతం తాలోచననతో కొలది ' ' మార్చులకో ఖడ్గబంధమును నిర్మించెననవచ్చును 
అసలు ఖడ్గ బంధ నిర్మాణమునకు దోహదమైనవిగా. భావింపబడు మాదిరులు'పెక్కులు 
గలవు, వోనినిట వరుసగా ఖడ్గ భేదములుగా _ 'పేర్కొనుచున్నాను. ఈ భేదములలో 
కొన్నిటికి ఛురిక్కా కటారికా అని పేర్లు వినబడు చున్న వి. 

1. సకలకళా కలితరమా 

(పకటిత నృప కృష్ణరాయ (పవిమల ధామా 

కుకుఏ విదారణ సీమా 

యకలంక యశో విరామ ఆంధ నలందా, 
అడ్బుమిల్లి నారాయణరావు, నారాయణీయం, పుట, 109, ఖడ్గ, తె 

[ చూ, పటము 7. ] 

O53 శ J ce సతత రమా ప్ర శే నే ఇర న ౧5 
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కొనయందు గల “మా” అవృ త్తి కాలేదు. రెండవ యక్షరమైన “క నాల్గు 

సార్ణావృత్తి మైనది. ఎట్లన్న, సకల్క కళా కలిత, యకలంక, లనువదములలో గలపి 

నాల్లుమార్లయినది. 

2. 1) శమదమ సమధిక చిత్తా 
విమలాం ఖోజారి హస్త విష్టర కర్ణా 

యను లార్జున తరు భంజస 

కవులా పరణ నాథ కందర వర్ణా, 

[చూ. పటము. 8. [అప్ప క వీయము. 4580]. 

పటము._&8. 

ఇందలి కొనగలోర్హా” ఆవృత్తి రెండు నార్హ మయినది, 

ఉదావ. 2) గ, వేం, కవి, (పరా, వేం, వి.వి, 80రిలోని గర్భిత వింశతిబంధ 
కందము, 

3) కొడవలూరి రామచందక ఎ. మహాసేనోదయము, 1-119. శిష్ననిపార్దన 

సందర్భము 

4) విక్రాలవారి, (శ్రీం వేం. చి. ర. కరము,పూ. భా, బంధ. 12 

5) టోడి వాసుదేవరావు, చిితమంజరి. బంధ. 9. 

3. కం॥ శూరవర వార సన్నుత 
తారక భూ భృ జ్లిగీషు తత కీర్తి ధనా 

నారద తతవిహిత సుధీ 

భూరి ర ణార్లిత విపక్ష పృషిత కపజనా. 

[శేషము వేంకటపతి, శశాంక విజయము, 5.169. | 

ఇందు కొనయందలి “నా” మూడు సార్లు ఆవృత్తి మైనది, 
[చూ పటము 9. | 
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'4. కం॥ సమర నుహీ నుధు మత్సను 

సమధి కతం (దించు వినుత శరులన్ లీలన్ 

హీను రుక్కులుడు మరుత్వ 
త్సమ సత్త్వత చేర్చు చుండు సర్వ జగములన్, 

[కావ్యాలంకోర చూడామణి. 6.71 |. 

ఇందు కొనయందలి “లన్” రెండుసార్లు ఆవృత్తి యగును. అయినను పై 

శెండవ దానికి దీనికి భేద మున్నది. దీనికి రెండు పిడిగుబ్బలు. పై దానికి ఒకే 
పిడిగుబ్బ. లెండు పిడిగుబ్బల మధ్య “ధు ఒకే అక్షరము, 

[చూ, సటము.10 | 

పటము .. 10 

దీనికి విన్నకోట పెద్దన లక్షణ మిట్లు చెప్పెను. 
కం।! తరతరమ పూస నుండియు 

బరుజులు దట్టాడీ మధ్య వద్దతిధారా 

సరివృతి నుసదేశ కము 

సరిచితి శరియింప ఖగ బంధం బయె[్ణన్ 

[ రౌ, దూ, 6_70 |. 
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ఈ మాదిరి కుదాహరణములు; 

2. అస్పకవీయము. 4.581, 

3. వావిలికొలను సుబ్బారావు. (శ్రే కువూరాభ్యుదయము, 3_133. 

4. అడ్బుమిల్లి నారాయణరావు. నారాయణియము, పుట. 109 ఖడ్గం 4. 

న్, నాల్గవ ఖడ్రమందు 'రెండు పిడిగుబ్బల మధ్య ఒక్క. అక్షరము “ధీ 

ఉన్నది, అట్లుగాక 'రెండక్షరము లుండుట ఈ యెదన దాని (వక్యేకక, 

ఉదాః... 1. తూము రామదాసు, మ్మిత్రవిందో ద్వాహము. 2 365. 

2. ఠంయాల లక్షీ నృసింహాచార్యులు _ (శీ వేల్చుగొండ లక్ష్మీ 

నృసింహ మహాత్మ్యము, 2 180. 
క్ (4) రెండు పిడిగుబ్బల మధ్య నాల్లక్షరము లుండును, 

ఉదాః... నాదెళ్ళ మేథా దకీణామూ_ర్డి, ఉత్త మజీనయా[ త. ద్వితీయాళ్వా 

సాంతమున, 

6. పై 4 5, రృ యందు రెండవ పిడిగుబ్బ యందలి మూడక్షరముళును 

ఆవృత్తియైనవి, ఆ మూడుక్షరములలో చుధ్యాక్షరము మాత్రమే ఆన శ్రి 
యగుట ఇందలి (వత్యేకఠ, 

ఉదాః_ హరదర హారసుర వరకర 

అరిదరో కరసార సాక్ష ఆ(శిత వరదా 

దరదారీ కౌరీ శుభ 

కర కవిపాలా! మహాత్మ కలిహా (శ్రీదా! 

(చూ. పటము.11) (వ్మికాల (శ్రీదేనమ్మ. వానసవదత్తా పరిణయము, 2.112) 

“దా ఆవృత్తి రెండుసార్లు, 'లెండవ పిడిగుబ్బ చుధ్యాక్షరమే ఆవృత్తి గలది, 

మొదటి ఫిడిగుబ్బ సంగతి మామూలే, 

17) 
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7. ఇందు చివరి అక్షరమావృత్సి మూడుసార్లు. 6వదాని యందు ఆవృ_శతి 

రెండుసార్చే. ఇదియే భేదము. 

ఉదాః_ కనుపర్శి అబ్బయ్య. కవిరాజమనోరంజనము. 4.188. 

8. దీ*యందు రెండు పిడిగబ్బల మధ్య రెండకరము లుండును. ఏడన 

దాని యందొక్క_ యక్షరమే యున్నది. ఇది గమనింపదగినది. ఇప్పుడు 

కొంచెము ఖడ్లదింధమునకు చేరువయగుచున్నాము, 

ఉదా;_. 1. అప్ప కవీయము, 4.552, 

2. కొల్లూరి వేంకటస్సు బహ్మణ్య దీక్షితుల. భాగనతమహాత్మ్యము, 

3. అడ్నుమిల్లి నారాయణరావు _ నారాయణీయము, పుట 18. ఖడ్డ_ 

4, బోడి వాసుదేవరావు, చ్మితమంజరి, బంధ. 10. 

9, దీని యందు రెండు పిడిగుబ్బల మద్య 3 అక్షరము లుండును, ఎనిమిదన 

దానియందు రెండు మాతమే. ఇడియే భేదము. 

ఉదాః.. అడ్భుమిల్లి నారాయణరావు. సారాయణీయము. పుట. 1.8, ఖడ్గ... 2 

10. దీని యందు రెండు పిడిగుబ్బల వధ్య 4 అక్షరములుండును, దీనికి 
“కటారికా అనిపేరు వినబడుచున్న ది. 

ఉదా: 1. గ. వేం. కవి, (ద. రా. వేం. వి, వి, 830. కందము, 

సారతర కుర బుధమం 

దారా హారాభిరామ దాక్షీణ్య నిర 

దీరా (గేసర రిస సం 

హారాభీమ [పతాప యసుర విరోధీ.” (చూ. పటము._12) 

సల మలో 
జ 

ఆకారము మఠ్క్బుతము 

పటము _ 12, 
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ఉదాః... 2, సుబ్బరాజ  నామచేయుకు .. (శ్రీ గోవిందకృష్ణయాదేం[ద 

విజయము, 4_72 కందము. 

11. దీనియందు తొమ్మిదవ దానివలె రెండు పిడిగుబ్బల మధ్య మూడక్షరము 

లుండును. రెండన పిడిగుబ్బ యందలి మూడక్షరము లావృత్తి యగు9 

ఇందలి (పక్యేకత, 9వ దానియందొక్క. యక్షరమే ఆవృత్రియ' ను, 

ఉదా:.. 1. అస్పకవీయము. 4.583. 
కం! శారద రసారమణ దర 

పారద రజనీళ కీర్తి పావన చరితా 

తారక రిపు వినుత హరియ 

పారదయార్లవ! ముకుంద! భావజతాతా. (చూ. సటము. 13) 

ఉదాః... 2. చింతలపల్లి ఛాయాపతి. రాఘవాభ్యుదయము. 6.354. 

3. మరింగంటి వేంకట నరసింహాచార్యులు. తాలాంకనందిసీ పరిణయము 

EtG 

4. నాదెళ్ళవారి, కృష్ణానదీ మహాత్మ్యము. 3137, 
5. వ్మికాలవారి. శీ. వేం. చి. ర. కరము. పూ. ఛా. బంధ. 13. 

6. చింతలపల్లి వీరరాఘవకవి _ మధురవాణీ విలానము. 2.10. 

12. దీనియందు రెండు పిడిగుబ్బల మధ్య నొలుగత్తరములుండుటమే 11వ 

దానికి దీనికి గలభేదము, 

ఉదాః.. 1. చింతలపల్లి ఛాయాసతి, రాఘవాభ్యుదయము. 1-210, 2.257. 
ఈ 'రెండవదానికి చం[దహానము (రావణునికి అని పేరిడెను, 

2. నంది ఘంటలజంట. వరాహప్పరాణము. 941, 

ఖడము 
గ 

పటము _ 13 
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13. మొదటి పిడిగుద్బికు ముందొక యక్షరమునే యిప్పటినజకు చూచితిమి 

ఇప్పుడు షదుమాడనదానియందు రెండక్షరములను చూడగలము. రెండు పిడిగుబ్బల 

మధ్య మూడక్షరాలే. 

ఉదా; (1) తిమ్మన...పారిజాతాపహరణం, వ్ 96 

కం॥ (శ్రీవర వర వర హృతభవ 

భావన వనజాయతాక్ష పాలిక విబుధా 

థావిత్ దనుభన నియమిస 

భావన చతురాస ముద్భృ తార్జవసుదా, 

దీనికి *ఛురికా*” అని నందితిమ్మన "పేరిడెను. (చూ. పటము _ 14) 

Grn! న జాయ ars వ్ -- 
=—=ీన వో శ 

ఇచ ము డైనో 
TIRE ee Tre 

పటము .. 14 

సే (2) బోడి వానుగేవరాపు. చితమం జరి. బంధ. 12. 

14, అసలు ఖడ్గదింధ మీభేదమునకు శజెందినది. చితకవి పెద్దన 

ఉసుగంధి”లోనే చెప్పపలెనని లక్షణమిడి లక్ష్యమును ఆ కద్యములోనే చెప్పెను. 

సాం ర, (రంగ్యకంల. ఖడ్లబంధ మీ విధముగనే కలదు. ఈ బంధమును 

“సుగంధి”! యందేకాక “ఉత్సాహ” సద్యమునగూ శ చెప్పవచ్చును. 

ఈ ఖ డబంధమునకు లక్షణమును చి తకవి పెద్దన ఇట్లు చెప్పియన్నాడు. 

ఆ॥ వె కడ ఎంధమునేకు గర్హి ల్ నాల్లగు | 'రండుపికిని స రెండు నగుచు 

మూడ నదియు జమున మూడేసి మార్లగు! నొకట నాల్గుమార్ల నొనరచదువ 

ల, ప సం. 3.137. 

కం॥ చరోణాంతాక్షర మావలి। చరణాదుల నిలిచి (పాససహితము వడికో 

నరయగ సుగంధి వృత్తమె। పరగును గావ్యముల ఖడబంధ మనిలజా, 

3.136, 
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కం॥ పిడీనడువము నంచుల న్మోశిన। నిడబంధన మరణరోగ వృతుడగు బతియ 

ట్లిడరా దాతని నామను। నడుమనెయును పంగళుభమొనరు ఖ డ్గమునన్ , 

3_139, 

అప్పకవి సూక్నముగ లక్షణము చెప్పియున్నా డు..4_579, 

కం చర ణాంత్యవర్గ మొ క్క_టి। చరణయుగాద్యంబుచేసి సరసులు నుమ్మా 

రిరుగడల మధ్యమొకటిగ। పరుజుత గదియింప ఖడ్లబంధం బొనరన్. 

మం. పా. శాస్త్రీ_(ప.సం బం ని. (గం. లో ఖడ్గబంధలక్షణ మిట్టున్నది. 

మ॥ పిడికౌదిం దుది నాల్గు దళముల్ పీఠాక్కతిన్ నిల్చి యొ 

క్క_డు గందల్లు నచ్చిరోక్షరమె యాద్యంబంత్య మౌనట్లు పై 

యడుగుల్ మూడును నాల్గు బంతులుగ (వాయన్ ఖడ్గబంధంబిదే 

పుడమిన్ నేర్పరి గూర్చు జి తగతులం బొందున్ సుగంధ్యాదులన్ . _3 

రెండవ పిడిగుబ్బ తర్వాతి అక్షర మావృ త్రి క ల్లియుండు ను 'రెండుపిడీ 

గుబ్బలమధ్య మూడక్షరములుండును. చివరి కొనయందలి యక్షరము రెసార్లు 

ఆవృత్తి. మొదటి పిడిగుబ్బకు ముందొకే అక్షరముండును. 

ఉదా; (1) సుగంధి, చి తకవిపెద్దన. అ. సా, సం. 

“శ్రీనవీన జానకీన సేవకావ కావదా 
దానవారి యాంజనేయ దారుణ స్ఫుర జ్జవా 

వానరేంద నిన్ను (గొల్తు వాంఛితా (శితార్హ దా 

దాన న్ని తాబ్దబాణ తాత తార కాధవాలి [చూ పటము _ 15| 

వ 

ఖడము 
గి 

పటము _ 15 
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రెండవపిడిగుబ్బ తర్వాత అక్షరము “దా మొత్తం 4 మాటజులావృ త్తి యగును. 

ఉదా 3. 

[2] అస్పకవీయము. 4.584. సుగంధి. 
[3] మరింగంటి సింగరాచార్యులు. దశరథరాజనందనచరి[ త , 5.309; 

ఉత్సాహ. 

[4] గ. వేం కవి. (ప రా. వేం. ఏ. ఏ 856 పద్యము, ఉత్సాహ. 

[5] కామినేని మల్లారెడ్డి. ష. చ. 3.111. ఉత్సాహము, 
[6] గోపీనాథవేంకటకోవి. గోపీనాథరామాయణం. కిష్కింధాంతము. 1409. 

[7] కోడూరు వేంకటాచలకవి. శివరహన్యఖండము. యుద్ధకాండ, చతుర్ణా 

శ్వాసము చివర్, (సళాంతవనృత్తము. 316. 

[8] బురా కమలా దేవి, ఛందోహంసి సుగంధి, 

[| పక్కి. వెంకటనరయ్య, శకుంకలాపరిణయము,1, సుగంధి, 

[10] తురిమెళ్ళ రామన. శేషధర్మము.2. 5వ ఆశ్వాసాంతము, సుగంధి. 

[11] థంయాల లజ్మీనృసింహా చార్యులు. కుద్దాక్చష్ల విలాసము, 3.124. 

(అచ్చ తెలుగు.) 

15. మొదటి పిడిగుబ్బకు ముందు రెండక్షరములుండుట్క 'మొదటిగుబ్బ 

తర్వాత 7 అక్షరాలుండుట, రెండనగుబ్బ లేకుండుట. రా” అక్షరము 4 మారు 

లావృ త్రియగును. 

ఉదా:ః_ ఈదులప్షల్లి భవానీశ, ధర్మఖండము, 9_293. ఉత్సాహము, 

16. విచి.తఖడ్గము. 

ఠంయాల లక్ష్మీ నృసింహాచార్యులు. (శ్రీ వేల్పు గొండ లక్ష్మీ నృసింహ 

మహాక్మ్యము, 131. 

1, వం రా వెంంవి.వి. పీఠిక. పుటం 27. నిర్వహాణ, 

పూండ్ర రామక్ళవ్దయ్య, 
య ళు 

జో [పొ॥, బి, రామరాజుగారి _ “*మరుగువడిన మాణిక్యాలు” 

(గంథము. పుట* ఏ0, [పచురణ, గ లకొండప(తికం 1981. 
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కం॥ ధీరా మారాకారా।; తారాహారాభరాజ ధర ధర నిరతా 

తారకపతనువి రధరా। ధారాధర వినుతవ కరతా రనిరోఢధరా. 

[చూ వటము _ 16] 

క క ల్ షో ఎత Fe 

షన న రక పతనువి రధ స్ 

పటము _ 16 

ముందుకు చివరిదాకాపోయి వెనుకకు తిరిగివచ్చుట ఇందలి (సత్యేకత, 

బా తురికాబంధము 

“కురికా” అనగా మంగలిక త్తి, ఈ బంధము సరోజవ్య త్రములోనే 

తెలుగులో (వాయబడియున్న ది. 

ఉదా ;_ (1) అస్పకవీయను. 4.591, అస్సకవి  లక్షణమీయళేదు, 

సరో జము; 

“చేసి శౌసిరి సిల్లుచే। వాసి వాదరి చేరిరా 

రాసుతాదిని బోసిగా! గాసి బోనిది శానురా.ి [ చూ. సటమూ. 17.] 

ఇందు మూడవపాదము విలోమముగా చదివిన నాల్గపపాదము వచ్చును. 

పిడిగుబ్బకు ముందు ఒకఅకరమ్ము పిడిగుబ్బకు తర్వాత రెండక్షరాలు, 

తర్వాత అక్షరము ఆనృ త్తి రెండుసార్లు, తదుపరి ఒక అక్షరము విడిచి మరియొకటి 

అన్న త్తి అక్షరము,తదుకరి 2వ పాదము చివరి అక్షరమే మూడవపాదము మొదటిఅక్షర 
ముగా వుండి పిదప అదే నాల్గవపాదము చివరి యక్షరముగా ఉండును, కనుక ఆది 

మూడుమారులావృ త్తి. రానుతాదిని బోసిగా” అను మూడనపాదము వెనుకకు చదివి 

“రాతో ఆపనళను, కనుక్క చివరి రెండుపాదము  లీభాగమున సరిపోవును, 
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“సి” మూడుసార్లు “వా”, “రి రెండుసార్లు “రా” మూడుసార్లు, మిగతా భాగము 
“సు? నుండి “గా” వరకు 'రెండునార్లా నత్తి. 

ఉదాః... (2) వి కాలవారి. శ్ర వేం చి, ర. కరము. పూ. థా. బంధ. 1. 

(3) అడ్భుమిల్లి నారాయణరావు. నారాయణీయము, స్పట, 112. 

(4) బు[ధాక మలా దేవి, ఛందోహాొంసి, 

(5) బోడి వాసుదేవరావు, చి తమంజరి. జంధ. 13, 

లవటిన బంధం 
లు 

పట్టిస మనగా అడ్డక త్తి త్రి.దే వళ్వరమహాక్ష వి తమ కవికల్పలతిలో ఈబంధ 

మును (వదర్శించి యున్నాడు. అది యిట్టున్న ది. 

క“నముహెళ మనుతా రామ 

మరమా మమరో_ తమ 

మహ త్తమ మహి "దామ 

మళీస్తోమ మనోరవు.”' 

సమా, చూ. పటము... -18 | 

మధ్యలో కర్చు)? ఒక్కొక్కటి రెండు సార్దావృ త్తి త్తియైనది 

కీధనుర్భంధము 

మం,పా_ళాస్త్రి. (క్ర.సం.బం.నిగం.లో, చాన బంధ లక్షణమిట్లున్న ది. 

“చిలుకున నాది పాదమిడి సింగిణి శింజిని చిల్కుకతకోడ సం 

చిలిన దళంబు లాది నిరుదందగు ఛాందమునన్ ద్విపాద ము 

ల్నిలిపి, చతుర మాదివదలీనముగా నొనరించి యీగతిం 
జిలిపిన జాపబింధమగు సంగతి మార్చిన మార్చిగా దగున్.” 

శివకర్ణామృత సో! తమున ధనుర్చుంధమున్నది. సంస్కృత శోకము బంధ 

మున గలదు, 
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“హర శంకర సర్వేశ (తిస్పరారే మహాప్రభో 
పాహి పాహి భవార్తం మాం హారీష్ట జిక నున్మధ, 

[చూ. పటము, 19] ఆకారము మత్క్బృతము, 
చిల్కుశింబినితోడ సంధిల చోట హి ఆనృ త్తియైనదిగాని, ఈః లోక 

మున రెండవ పాదాంత్యాక్షరము మూడవ పాదాద్యక్షర మొకటిగా ఉండవలరెనుకాని 

ఇక్కడలేదు. కొందరు మొదటి పాదము రెండవ అక్షరము, నాల్గవ పాదము చివరి 

యక్షరమొక'కై చిలుకు శింజిని కలియుచోట నుంచిరి. అది ఇక్కడలేదు. మొడటి 
పాదము చిలుకుననుంచి, రెండవ పాదము శింజినినంటి నడుచుట లక్షణము. అది 

ఇక్కడ సరిపోయినది 

2. అల్ల మరాజు రామకృష్ణకవి...క విజన చం(దోదయము నందలిచాపబ ంధమ్క. 

"al సార విమత్త త పుణ్యజన నార్థ (వరిష్టకరాతి సాహాసా 

సారసలోచనా లసిత సాగరకన్య రతి (వలాలనా 

సారస సూర్యనే!త బుధ సంఘ నుతాకరుణార్లగ మానసా 

సారవిమత్త పుణ్యజన సార్ద (పరిష్టకరాతి సాహసా, 
(చూ, పటము -20] 

ఇందొకటవ, నాల్లవ పాదములొకటిగా ఉన్నది. మొదటి పాదాంత్యాక్షరమ్ము 

శెండవ పాదాదిగ వున్నది. అంతేగాక మూడన పాదాంత్యాక్షరము, నాల్లన పాదా 

ధ్యక్షరముగా వున్నది. 1,4 పాదములొకటిగా వుండవచ్చును. అందువలన ఒక 

పాదమే రెండుసార్లావృ త్రియైనట్లగును. ఇంక సంధ్యాకరము లటునిటు కొనలయందు 

క6స్తాం?) లు రెండునార్లు ఆవృత్తియైనవి. ఆకారము మత్కతము 

18 ] 
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దీనీకి మటీయొక ఉదాహరణను. రావు కొండలరాయుడు. చ్మితకవిక్వ 

దర్పణం. కందము, 

3 కశార్గబంధమా. 
Ce 

ఉదాః. శివకొర్తాన్సుత స్తో తము, కోక్రము, 
ఇ వ గ్ 

శంకరం సరమం కాను మకానుం లోకరోక్షకం 

కొందర దమనం శాంతం సదానందం భజే నిజ,” 

[చూ. సటను... 21] ఆకారము మక్కృతము. 
వ, శార్గబంధ ము. రెండనరకము, 

a) 

ద్విపద :_ “మేరు ధీర సుగుణ మేదినీ రక్ష ' 

మేరు కార్ముక హస్త మిత (పళ్ల. 
[రాప్తాటి ఓ.బి. రెడ్డి కవిజన వినోదిని, పుట, 73. 

(చూ. పటము... 22] [(వాళ్యవతి 

దీనికి మజియొక ఉదా;.. కపిలవాయి లింగమూర్తి కృతము, కొంత భేదముతో 

కేటగీతిలో నిర్మింపబడినది. 

లి 

౫” ses TTR re terre rrr we ny ల ల అరం కతా మంకు. అలల [ల 

న hf oy నని వుషు కము ర్త క న సంసల సెల Ey స్త వ శల ERNE HEC 

వి వాసబంధము 

పటము..20 



తెలుగులో చి తకవిత్వము 139 

ర కరబంధము 

ఈ బంధము (పమాణ్స్కి నారాచవృత్తములలో గలదు. తెలుగులో దీని నిర్మాణ 

రీతి ఒక్క కే. 

శరము యొక్క. పిడికొనల యందలి యక్షరములుు పదముయొక్క 

పూర్యో _క్రరార్థములందు సంబంధము గల్గియుండును. పిడియందలి యకరములు 

పూర్వార్హమున పై గడులతోను మధ్యగడులతోనూ పైకి [కిందికి కలుపుచు చదువుకొన 

వలెను, 

మం,సా.శాస్రి.[ప.సం.బఐం.ని.[గం.లో దీనికి లక్షణమిట్లున్నది. 

6 పథమ తృతీయ వర్ణములు పార్శ్వములందు ద్వితీయ మృగమం 

దధిగత మౌగతిన్ నిలిపి యమ్మున పూర్వగసదమ్ముగూర్చి త్ 

(కథను పదంబునం బరమపాదము (కిందుగ జేర్చి యల్లునన్ 

బుధుడిరు చోట్ల నున్న పదముల్ నెరపన్ శరబంధమై తగున్,” 

సంస్కృతములో అ,స; పాదుకా శివపాదకమలిరేణు సహ్మాసాది (గంథమఃల 

గలకీతినే తెలుగున అనుసరించుట జరిగినది, 

ఉదాః... 1) వేదులబాధి. భ.స. (ఆంధ). చి. స 2 శ 
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(తమాణిీ $ 

“సము[ద జోన్న తా మహో 

క్షమా సుధీ పతారికా 

సమ్ముద జోన్వితా రిహా 

కుమార్గ ధ్మీవ తారికా,) 

[ చూ. పటము-23 | 

ఉదాః... 2) వ్మికాలవారి. (శ్రీ.వేం.చి ర. కరము. పూ భా పుట, 45. శరనామ 
మైన నారాచవృ_త్రమున దీనిని లిఖించెను. 

3) వికాల (శ్రీ దేవమ్మ. వాసవదల్లా పరిణయం. 2.79 “నారాచముిన, 

4) ఠంయాల లక్ష్మీ నృసింహాచార్యులు. శ్రీ) వేల్పుగొండ లక్షీన్న సింహ 

మహాత్మ్యము 2.137 

6. (తిళూలము 

లక్షణం ; “మ ధ్యేధస్తా ద్వేతదే చహ్యానులోమ విలోనుతః 

ఉపర్యథో వధ్యతోపిచోర్యన్న ధ్యే |త్రిశూల'కే.” 
[సంస్కృతం చితబస్థ కావ్యము పుట, 37]. 

మం.పా.శా స్రీ. (వ.సం.బం,ని (గం,లో దీనికి లక్షణ మిట్టున్నది, 

“ఏమైముమ్మొనవాలుగా నలరున'క్లే 'రేఖలం దీర్చి యం 

దొ మూలా(గముగాగ నొళమున నొాద్యముంద దంత్యాక్షరం 

చా మూలాగము లొంద శాఖలను మధ్యాంఘుల్ చతుర్దాంఘి [కిం 

చైముభ్యా(ఘం జేర్చి కూర్చిన (దిశూలా కారబంధం దిగున్,” 
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నిర్మా ణపద్దతి s (కిందినుండి _స్థంభాకారమున దొదాప్ప 'రెండుపాదములు 

పట్టును. (పస్తుకోదాహరణములో “రకాఘనాయతాని అను భాగము మూడు సార్డా 
వృ_త్రియెనది. పద్యము "పెద్దదగుటవలన ఈ యాన త్తి యవసరమైనది. శద నాల్గు 

సొరుతావృ త్తి, నాళమున “దా దంత్యాకరమున్నది. ఇంక కొనలలో పార్శ్వకొన 

లలో ముందు పద్యమునడిచి యదియు ననులోమ విలోమముగ తర్వాత మధ్య 
కొనలో అశే తిరిగి పూ ర్హియగును. 

సంస్క తమునందును వద్దతి యిదియే. స్తంభాకాళలమున రెండు పాదములు 

కొనలయందు కడదు రెండు హాదములు నడుచును, 

ఉదా; 1) గంవేం.కవి, (వ.రా వేం. ఏ,వి, 858 పద్యము. సంచచానరము, 

కళసవ్రీపతీ రసా రసాను సారకా ఘనాయతా 

నతాయ నాఘ కారకాఘనా యతానదాన నూ 

తతా జయాజ తాతసూన దానముధార తారకా 

రొతార ధామ దాస దాజరఠాధిరాజదాసదా 

[చూ,వటము 24 | ఆకారము మత్క్యతము. 

ఉదాః.. 2) గ.వేం. కవి, ఆంధకౌనుది, 

(శ్రశూలమను, సంచచావురోము 

(తిళశూలము 

సటము...24 

రధ రథ రాధ రాడు TE 
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7. వాలబంధము 

మం.పా.శా ఎస్టీ. (ప,నం.బం. ని గం.లో హాలదింధలక్షణము, 

“హలకాండంబు యుగంబు సంధి ౫)నచో నారోబ్దమై దానినే 

వలగొంచున్ హల మధ్యమందు (పథమంబొ నంఢూ మధా్యాం[ఘలా 

హలసంధ్యాక్షర మాద్యమంత్యముగ నర్జావృ త్తి నందేక నుం 

దల్మకిందై (వపథమాంఘి నొందు హలబంధంబందు దుర్యాం[ఘీయున్ 

నాగటి కజ్టు వద్ద “నవిభోశంకా”) అనునది యనులోమ విలోమమగును. హల 

కాండము పూర్తిమైన పిదప పై పిడియొద్ద అక్షరము లుంచవలెను. పిదప మధ్యన 

అనులోమ విలోమరీతి పద్యము చివరి పొడాక్షొరము లుంచవలేను, 

కందపద్యమున దీనిని (పదర్శించినవాడు గ.వేం. కవి వ రా వేం,వి,వి. 851 
పద్యము. ఈ పద్యమెదు దింధములకు సరిపోవుననీ చెన్న బడినది, అందులో హల 

బంధ మొకటి, 

ఈ బంధము శివకర్ణామృత స్రోతమున శ్లోకమున గలడు, 

“కసద్దా నవిభోశంకా కాళంభోవిన తశ్యతే 
డు 

మనుతీన దయా సింధో నవనాఘభఘ నావను 

ఆకారము మత్కృతము. (చూ, పటను_25) 

aA 
am 

ముమిుచిఐదిండాు ' 
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6 కుంతబంధము [ఐలెము] 

ఖడ్గ్డలక్షణ మీకుంత బంధమునకు సరిపోవును ఖడ్గమునందువలెనే దీని 
యందును పిడీగలదు.కాని అక్కడ పిడి చిన్నది.దీనియందు పిడి పొడవె నది.ఎక్కువ వైనది. 

ఆక్షరములు పట్టును. అసలినుప ములికిలో ఖడ్డమునందువలె నద్య( కమము సాగును 

కుంతచింధము [| బలము) | 
న్నా: 

పటము. 26 

ఉదా ః...వ్మి కాలతరి శ్రీ -వేం.చి.ర.కరము, ఉ.భా.పుట.58 

కం॥ భఖలహో దవాలి పకగా 

కర స్తర సొలపీ నగాకుల బలకా 

బలకా లతాల ఒక కో 

కోంఘ పద నీల (శ్రీశ కో ఖలబలకా. 

[చూ.పటము...26 | 

టీక -: ఖతహా-! కు[దనాశ కౌ, బల = దేహమునందు కొ = అద్భు త మైనవాడా! 

ఖల. ఖరాసురునియొక్క (రల యోరభేదము) మూకకు యముడై నవాడా! 

౪. నొగపాశము వరణుని ఆయుధము] 

(లాడువలె నాగుని చుట్టి చుట్టి చేతబట్టుకొని యుండినట్లగక్షడును. అవసర 

మైనపు డది విసరివే వేయబడును. 

1) కోలాచలం (శ్రీనివాసరావు, సునిందినీ పరిణయం ఇష్టదేనతా 

(వారన సమయము. 
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చం॥ దశరోథరావు! (శశ! నతదాత దురత్యయ (పీతి బోవరా 

కుశ అర సేర!యీశ! యజకుంజర సఖ్య! మహాదికారణా 

పశువతి చింతనా! శమిత పాతక! నిర్ణర నాథ! యా సదా 

యశము దినాయమున్ శుచిమహామతి వర్షిత సారధీ నిధీ, 

[పటము.27 | ఆకారము మత్క్య్యతము, 

జ) భువనగిరి విజయరామయ్యా, మల్లి కార్జున సహ్మ సము, 168,274,1169, 

1194, 

నాగపాశేము [ వరుణుని ఆయుధము] 

సటను_27 

10. శంఖాబంధము 

అక్షణం * 

“ముఖాత్సాదద్యయం వాచ్యం పుచ్చా త్పాదద్వ యం తథా 

మధ్యేచ విరోతాః సర్వే శంథాజందేవా నూతనే.” 

[సంస్కృృతం, చ్మిత్రబస్థ కావ్యమ్, పుట 7) 
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మం. పొ. శాస్త్రి. (వ, బం. సం. ని, (గం. లో. దీనికి లక్షణమిట్ల్టుస్నది= 

“ఘన శంథాకృతిగా (బదకీణపు 'రేఖల్ దీర్చి పూర్వార్థ మం 

దునిఅం పూర్వ పదంబు పైకీ నెరపం దుర్యాం[ఘి యుంగూడనం 

దెని గూఢంబగు (కిందుగా నువరి సంధిస్థాక్షరంబూతగా 

జను నర్హ| భమకంబు తాచు ఐరయం దబిల్శంఖ బంధంబునన్”’ 

ఉదాః.. ఏ) గ, వేం కవ. (ప రా, వేం, వి.వి. £08 పద్యములొని 

గర్భిత వింశతి బంధకందము 

నార వరహారో వారా 

సార హరీ నరహరి హూరశరి కరసారా 

గొరధరో దీర చారా 

సార హరీ సురహరి నరసర సారభరా.ి? [చూ.పటము _28] 

నాల్లు పక్తులలోని చివరి యక్షరము “రా సంధ్యాక్షరము, అది నాల్లు 

మాటులళావ్ఫ త్తి, శంఖము ముఖమునందు రెండు పాదములు, తోకయందు రెండు 

పాదము లుండుట దీని నియమము, 

ఆఅఆకాగము మత్క్బృతము 

ఉదా; _ 2) ఈ కప, గారి, (వరా. డేం.వి.వి. 853 కం, 

3) కపిలవాయి లింగమూర్తిగారి కృతము. ఆటవెలది. కొలది ఇదముళతో 

నిర్మింపబడినది. 

h 9999 ఇవా ఆ 
వాట??? + శ 

ROLLS 

శంఖము 

19) పటము..2రి, 
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11» చక బంధము 

ఈ చక బంధ మటు తెలుగున అటు సంస్కృతమున విరివిగ (పదర్శింప 

దిడీనది. నిర్మాణ విషయమున కొంచెము తేలికైన బంధమిది. చ్మకమనగా షడర 

చ్మకమే, 

ఈ చక బంధ్రమును 19 అక్షరములు గల శార్దూల వి కీడితమందే 

సంస్కృత కవులు (వాసిరి, అ్తే తెలుగు లాక్షణికులు నిర్దేశించి (సదర్శించి 

చూపిరి దానిని కవులంద అనుసరించిరి. తరళవృ త్రమునకు గూడ 19 ఆక్షరములు 
పాదమున కుండును గనుక ఆ పద్యమును గూడ (వాసిన వారున్నారు. 

చంసకనూలతో గూడ ఈ చ కబంధమును నిర్మించిన వారున్నారు. మధ్య 

స్థాతరముకిక రేకున 10 అక్షరము లిందు కనబడును. శార్లూలమందు 'రేకున 9 

అతఠమువే యుండును, 

కంద సద్యముతో గూడ ఈ చ్మకమును నిర్మించవచ్చు. నామాంక చక్ర 

బంధమని యీ చక బంధమునకు పేరు గలదు. అనగా ఇందు కవ్కి కృతి కృతి 

పళ్ళు వీలునుబట్టి యీ మూటిలో ఏ శెండిటివైన 3, 6 నఅయములందు గుప్త 

మొనరింతురు. ఈనాను గోపనము సంస్కృతమున మాఘుని శిశుపాలవధ కాన్య 

ముస మొదటగా కనుగొందుము, [19.120] ఇందు బయటనుండి 3న వలయ 

మున “మాఘ కావ్య మీదం" అనియు, 5వ సలయనున “జ పాలవధఃి అనియు 

ఫాందువరునబడినవి, ఇస్తే ల. స; శివపాదకమలరేణు సహ సాదుఅందు గలపు, 

తెలుగున ఈ బంధమును నిర్మించిన మొదటి కవి నన్నెచోడుడు. అతడు 
కొసి కృతి, నామములనందు రచింస లేదు. 

తర్వాతి వాడు విన్నకోట "పెద్దన ఈతడు సంస్కృతమున _ పొటించినళ్లు 

బయటనుండి మూడవ జలయమున క0 "పేరు రవ వలయమున కృతి'పేరు వాసెను 
ఇతని వాటినే సింగరార్యుడు గ వేం.కవ్వి తూమురామదాస్తు ఇంక నాధుని 

కులు కొందరు నడిచిరి, 

(నేతావ దు ధీయమందలి చ్మకబంధమున బయటనుండి 3వ,  వలయమున 

కృతిపతి పేరు, 6వ, వలయమున కవిపేరు [వాయబడినవి. 

దీని ననుసరించి, నందిథిమ్మన, రామరాజ భూషణుడు కనుసర్తి అ నృయ్య 
చింతిలపిల్లి ఛాయావతి సున్నగు [ప్రాదీన కవులు, ఆధునికులు కొందరు నామ 



తెలుగులో చితకవిత్వము 147 

గోపన 'మొనరించిరి. చ్మితకవి పెద్దన గూడ ఈ బాటనే నడిచి “కృత్యధిపతి, 
కవుల పేర్లు నిలుపంగవలయు” అని వరుస పేర్కొ_నెను. [ల.సా,సం. 3-142]. 

ఈ నామగోపన మెటులై న నుండదగునని అప్పకవి “మూట నాట నాణమ 

ముల రోచించి” [అప్పకపేయము 4585] అని దాటవేసినాడు తాను 3ర వలయ 

సుల దన 'పేరునే వాసికొని యున్నాడు. 
ఇకభ్రై రవకవి “3న శ్రీరంగ వర్ణదే” అని కృతిపేరు, 5న “ఖై రవరచిళ?" 

అని తన పేరు (వాసి యున్నాడు. 

చ; కబ౨ధం 

పటము. 29 

మతమేదైనను కవికృత్తి కృతిపతి నామములు గోన్య మొనరించుటముఖ్యా 

జ్ఞెశము. 
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1, వడర చకము 

ఇది (వసిద్ధ బంధములలో నొకటి, మాఘుడు శికుపాలవధ కావ్యమున 

యుద్ధసమయమున దీనిని (దర్శించుట స సమయోచితము. ఇది విష్ణు చ| కాయుధనున్న 

క ఎక్కవగా శార్దూల పద్యమున నిది ఠచింపదిడినది. షడర చకమనగా ఆరు 

'రేకులుగల చ్మకమని అర్థము, 

ఉదా;ః.. 1) గ,వేం కవి.[పంరా.వేం.వి ఏ. 861 పద్యము. శార్దూలము 

“సత్యా కల్చక (సస్ఫుటా శరభి దాచారావి శంక(కమా 

మత్యావిష్కత బంధురాదరణ భూమా జంతుకూటా కతా 

దితాక్థవేంధన ధర్మ సార రత మూర్తీ ముత్క_రా(దికమా 
మాత్య్ముల్లాస పదా మహా విదిత ధామాసాధుతారకమా.”” 

[చూ. పటము, 29 | 

పది గీట్లు వర్తులాకాఠమున గీసిన మధ్యస్థాకరముకాక ఒక్కొక్క రేకున 9 

అక్షరములు, కట్టును. కావున వలయములు మధ్యస్థమైనదికాక తొమ్మిదేర్పడును. 

పద్యమున అర్హపాద మొక రేకు చొప్పున ర లేకులకు మూడు పాదములు సరి 

పోవును. మధ్యాక్షధము మూడు పాదములకు మూడుసారులావ్పృ త్రియగును. 

మూడవ పాదాంత్యాక్షరము, నాల్గవ పాదము మొదటి యతరమొకటిగా ఉండును. 

పె పద్యమున మా” అన్నమాట. అదే మరల నాల్గవ పాదము చివరి యక్షర 

మగును దానితో పద్యభఘంళమగును కనుక ఆమా” మూడుస్తారులావృ శి తియగును, 

బయటనుండి మొదటి వలయము రేకుల సంధిచోట్లగల మిగిలిన, 5 అక్షరములు 

రెండు సారులావృ త్తియగున్లు. పై దానియందు స్కమ్కదిిమా,తా,”లు, 

వ వలయమున కోరిన అక్షరములు ర్లావలెననిన (వతిపాదము 3వ అశ్షర 

ములు మూడు 17వ అకరముల్లు 3 (బాయవళిను. అ'ే రవ వలయమున కోరినవి 

6,14 అక్షరములుగా కూర్చువలెను. 

దీని నిర్మాణవిషయమున ఆలంకారికులందరును ఒకే విధముగ జెప్పిరి. పది 
చుట్లు, ఆరురేకులు, మూట సాణీట నామములుంచుటయును పేర్కొనిరి. సర కం ఠా. 
లో లక్షణమిట్లు చెక్చ బడినది. 

“పరః పురో లిఖేత్సాదా నత తీన్ పడరీకృతాన్ 
భుర్యోన్తు (భమయే న్నేమౌ సామాంకశ్చ (క సంవిధిః)” 
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“వలయ నవకంబు నాబురేకుల్కు కవిక ఎత షేర్లు” (కౌ, చూ, 6.66 |. 

“అందపు చు చేఖల పది, యందంచుల నాలురేఖలగు” 

[ల.సా.సం 3.141, 142 | 

“స! చుట్లు నారురేకులు”! | నవ సభూపాలీయము 4.86 

“వర్తులాకృతులుగా పదిగీటులు _నాజు రేఖలు. మూటనాలిట నామములు” 

[ అవ్చ్ప కఏయము. 4.585 |. 

*- 2) నన్నెచోడుడు, కుమారసంభవము 12.201 

3 విన్నకోట పెద్దన కా,చూ. 6.67 
శ్ర భైరవుడు (శ్రీరంగమహ_త్తము 5-263 
5) అస్పకపీయము 4_ 586 

6) సింగరార్యోకవి తాఘన వాసుదేపేయము 
7) వీరి బి ల్లణియము (వథమాళ్వాసాంతన్మః 

8) తూమురామదాసను మిత వఏందోడ్వాహము 2_40 

9) కొడవలూరు రామచర్మదకఏ మహాసేనోదయమ 1.76 

10) రావిపాటి లజ్మీనారాయణ _ ని,ఛా రామా.పుట. 81 పద్యం 125 

11) వ్మికాలవారి (శ్రీ. వేం. చి.ర కరము. పూ.భా. బంధ _4 

12) చెలమచర్ల రంగాచార్యులు ఆంధ (పళాపరుదయళో భూషణము 

13) నందితిమ్మన పారిజాతాపహారణము 5.9౯ 

14) రామరాజ భూషణుడు నరసభూపాలీయము 

15) వెంకయ్య రామరాజీయము 336 

16) చింతలపల్లి ఛ్రాయాపతి రాఘవాభ్యుదఎము 4.245, 6_ 62 

17) కేశవయ్య దాశరధి చరితము 2.516 

18) కనుస్పర్హి అబ్బయ్య కవిరాజమనోరంజనము 417/4 
19) పూడి ప పెద్ది లింగమూ: లి సువర్చులాపరిణయం 

20) పోతరాజు లక్ష్మీనృసింహకవి మాఘప్పరాణము 

21) విశాల (శ్రీ దేనమ్మ వాసవదళా; పరిణయము 4_142 

22) బోడివాసుదేవరాపు చి తమంజరి. బంధ 5. 

23) బ్యురా కమలాదేవి చందోహాంసి 

24) అబ్బరాజు హనుమంతరాయశర్మ పాకయాజి నందిరాజు లక్ష్మీనారా 
యులు దీక్షిత సర తీపు 
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25) వావిలికొలను సుబ్బారావు కెసల్యాపరిజయం 1.194 

26) కామినేని మల్లారెడ్డి పద్మపురాణం 5_236 

27) అల్లమరాజు రంగశాయి (శీఆంధ చంపూ రామాయణం. ఆరణ్య?రి 

28) నొదెళ్ళవారి అఉ.రామా. 7.153 

29) అడ్చుమిల్లి నారాయణరావు. నారాయణీయము. పుట. 114. 

30) వేదుల వారి ల. స. (ఆం ధ్ర:చ్మిత. స్త. 40 
3 1) సింహా(ది వెంకటాచార్యుడు చమక్కార మంజరి 2.59 

32) వావిలాల వాసుదేవళాస్తు9 లు ఆంధ రఘువంశము శార్టూలము, 

33) త్యాగరాజమొదలి సు బహ్మణ్యవిజయము ఆశ్వాసము రెండు 

34) దామెరల అంకన్న ఉషాపరిణయం 5 ఆశ్వా, పుట. 146, 

35) కక్కి వెంకట నర్సయ్య శకుంతలా షరిణయము. 

36) చింతలపల్లి వీరరాఘవకవి మధురవొణీవిలాసము 3..107 

[మూడవవర్తులమున “రాఘవకవి” కఏ'పేర్కు రవ వర్తులమున “వేంకటా దీకృతి”” 
కతి భర్హ పేరు] 

37) రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి, కవిజన ఏనొదిన్ (వాత్మవతి. పుట. 72, 

38) కపిలవాయి లింగమూ గీ చకతీర్ణ మహాత్మ్యము 5_64 

39) కోలాచలం (శ్రీనివాసరావు సునందినీ పరిణయం (దేవతా (పార్ధన 

స్థలములో 

40) శంయాల లక్షీనృసింహాచార్యులు శ్రీ వేల్పుగొండ లక్ష్మీనృసింహ 
మహాత్మ్యము 2.179 

తరళవృత్తమున 

1) మాడభూషి వేంకటాచార్యులు భర తాభ్యుదయము3 

1, (పృరాఎవేం.వి*వి* పీఠిక. పుట. 26 నిర్వవాణం పూండ్ల 
రామకృ్ళన్లయ 

2 అందలి లి 

క, అంధలి జర్ 
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ఛంపకమాలలో 

1) గోపీనాథ వేంకటకవి_గోపీనాథ రామాయణయు, అతోవధ _ 2262 

కందసద్యమున 

ఈపద్య్టములో 6 రేకుల చక నిర్మాణమ్మీకింది విధముగ ఉండును. 

మొ ౨7 అకరాలుండునట్లు కందము రచియింశవలెను. పద్యము 

మొత్తము 6 రేకులకు సరిపోవును. కాని శార్దూలములోవలె బయటి వలయము చుట్టు 
తిరిగి పచ్చుట కక్షరములు చాలవు. కనుక ఆ పద్ధతి నూ తమే లేదు, 

6 రేకుఅకు 6x౫9 = 54 అక్షరాలు. పెన మధ్యస్థాక్షరము 3ెసార్లు ఆవృత్తి 

యగును. కనుక కంద పద్యమున మొత్తము 57 అక్షరాలుండవలను. 

శార్దూల చక్రమున ఒక రేకుకు చక్కగా నున్న అడుగురేకు వరకు పాదము 

సాగును. కాని యిందొక రేకు మధ్యస్థాక్షరము తాకి రేకు (వక్క.రేకున పొదము 

నడిచి బియటి వల యమునకు చేరును. తర్వాత బయట వలయమునుండి 3వ రేకున 

మొదలై నుధ్యస్థాకరమునకు తగూలును, ఇ్తేతక్కి-నవి, 

ఉదాః.. 1. నాదెళ్ళవారి గురుభక్తి పభావము, 4.199. [చూ. పటము 307] 

వబప్పషు తగు కృప ధరధద 

పరిచిత రుచిర విదుషోక్త్మ (వమధ శివరతిన్ 

వరహిత మిత్తని యడుగన్ 

మురిపెమగు6గు దురం దరుణము మున్నిడు సొంబటొ. 

3న వలయములో “వురుషోత ముడు” అని కవి పేరుకలదు. 

2. వీరి సోమేశ్వరీయము. “హరనాస పద్యము; అ. ఉ. రామా, 7.154, 

3, నాదెళ్ళమేదా దక్షిణాముని. (శీ హనుమ్మడామాయణము. అయోధ్య.328 

4. పీరి ఉత్తమ జీవయాత్క తృతీయా శ్వాసాంతములో. 
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చ[కము 

పటము _. 30. 

లి అఫ్టూర చ కబంధము. 

ఈ యెనిమిది రేకుల చ్మకమునను శార్వూలపి కీడిత పద్యము నే వాడుదురు. 

రెండు రేకు లొక్కొాక్క పాదము చొ॥1।న; 8 రేకలకు 4 శార్టూల సాదములు సరి 
పోవును. 

పెన చూచిన కంద చ| కమునకువలెనే బయటవఅయము చుట్టివచ్చు 

పద్దతి కిందు స్వస్తి చెప్పబడినది. ఇక మిగిలిన నియమముతన్నియు షడరచ (క 
శార్జూలమునకు వలెనే వర్తించును. 

సంస్కృతమున శః అష్టార చ| కజంధమున్నది, దానిని జూచి తెలుగున 

బయలు దేరినదనుకొనవలెను 
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ఉదాః_ 1. వేదులవారి. ల, స, (ఆంధ్ర. చిస్త. 41. శార్దూలము . 

“ఆదిధ్యేయ రీమా! (పళాస! మహిజాతా! భాగ్యదాయాను (లీ 

యౌ దేయున్ హృదయాలయున్ శమములన్ (ద్రారబ్దమున్ జించు శీ 

(తేదున్! వేంకటపాదు[బోవు మహిరాట్నీ9ద్వారు వేశర్మ మా 

యాదా! కట్ కట యీ భవంబు మటుమాయన్ జార్చి కర్మన్ ననున్.” 

(చూ. పటము _ 31.) 

పరును దాపరిక 'మొనరించునళ్తే ఇందు విద్యున్మాలా పద్యము దాచబడినది, 
1,3, 6, ర, వలయాలలోని యక్షరములు వరుసగా వద్యున్మాలా నాల్గుపాదము 

అగును. 

ఉదా; 2. వికాలవారి. (శ వెం. చి.ర, కరము. పూ భా. బంధ.5 

మరియు 49 పద్యములు. 5వ పద్యములో 1వ వలయములో  కవిపేరు కూర్చు 
బడినడి. 

FOO DD EB 

జ్ 
గ్త్ 
ట్ 

అమహోర చకము 
రు 

20) పటము ,.. 31, 
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లం పంభావరణ చక బంధము 

ఐదు చుట్టు మాతమే యిందుండును. 

ఉదాః.. రావు కొండలరొయుడు. చితకవిత్వ దఠ్సణం. (వాత పకి, నుంజుల 

వృ త్త దుః 

క్రర్రి వేదన వీ మనస క్కర కమ్మిన | తాణనవి 

తృరిటన్గున మౌక ఎ్రినగా వరరమ్మానగాతి ధరా. 

ఆకారము మత్మ్భతము (చూ. కటము ... 32 ) 

ఇది యెనిమిది రేకుల చ్మకము. మూడన వలయముందు “వేలకటరమణకృతి 
అని యేర్చోడినది, 

4, సుదర ఎన్ చ[కము 

ఈ "పేరు పెట్టి (పస్తుతము వేంక'పేశ్వరస్వామి చెంత కనబడురీతి 

బందమును నిర్నించినకవి, రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి, వీరి *కవిజనవినోదిని.” (వాత పతి, 
చ్ [క్ 

పుటి, ₹5, 
చితసద నృత్తము : “మానిత దాత సుమాన్యా 

సూనుగ నన్ గను మార్యా 

నూనుష పోష శ్షమాళ్మా 
మానక సాకవె మాపా,” [చూ పటము క 
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రుదర న చకము 

పటము. 33 

129, గ CI స అ ద ము 

సంస్కృ తమన ఈకింది శ్లోకముతో గదా బంధ మున్నది. అది పట 

సహితము (వదర్శింపబడుచున్న ది. 

“రామ చారాయణ (త్రాహి కామోదకీ గదాధర 

దరం హరో వరిస్మేర దీర వీర ధురం ధరి | చూ, పటము 34] 

[రామరూశ పాఠక. చిత కావ్య కొతుకమ్ 20, గదా]. 

లక్షణం; 1, [చిత బంధ కావ్యమ్. పుట 9.]| 

“ఆధసాద్ ద్వేవదే మధ్య ద్వేవదే జేరితస థా 

గోమ్మూతికా (కమేఖైవ గదాబందే హినూతినే) 

గద పట్టుకొను చోటు నుండియే వద్యము [పాచంభమగును. 

తెలుగులో. గ. వేం. కవి. (వే. రా. వేం. ఏ, ఏ. 608లో గర్భిత కందమున 

గదా బంధమున్నది. 

1+ చ తకావ్య కాొతుకమ్. పుట 41 నుండి (గహింపబడీనధిః 
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సొారవర హార వారా 

సారహరీ నరహరి హఠ శరకర సారా 

గౌరధర దీర చారా 

సారహరీ సురహరి నరసర సారభరా. 
[చూ పటము, 35] [ఆకారము మళ్క్ళృతము |. 

4 

హారి 

డమినిరియిుం క్రైహిక్ మోదీని (జ 

హే Pad 

గదా బందము 

సటము _ 34 కటయు .. 35 
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మం. పా. శాస్త్రి. (ప్ర. సం. బం. ని, (గం, లో లక్షణ మిట్టున్నది, 

“గద చందంబున రేఖ లేర్పరిచి తద్గర్భ ంబునలి దొమ్మిదే 

గదులుండం బొదలించి మధ్య కలితా గారంబి యారంభమై 

పదముల్ నాల్గును మూలమంటు కరణీన్ (వాయంగ చిత (సదా 

స్పదమై శతు భయం (పదంబగు గదా బధం బదేయగు గదాం 

గర్భమున 9 గదులుండవలెనని నియమము. తెలుగు, సంస్కృత లక్షణముల 

నాధారపడీ యూహేంచి కందపద్యుమును గదా చి|తమున లిఖియించితిని. 

ఉదా ;.. రావకొండలరాయుడు, చితక విత్వ దర్పణం. కందము, 

15. వద్భ బంధము 

పద్మ మునిస అష్టదళ పద మ్ (పచురము. కాని చతుర్దళ, ద్వాదశ దళ, 

షోడళదళ, ద్వా షత0శ ద్దళ పద్మములుకూడా (వాయబడియున్నవి, 

ఒక లక్షణమున్న డాని నాధారము జేసికొని యూపహించి కొత్త కొక్క 

పోకడలు తొక్కి, అందు భేదములును సృష్టించుట కవుల లక్షణము. ఈ పద్మ 

బంధ విషయమున గూడ అంకే. 

పద్మ బంధమునకు మం. పొ. శా. వారి (క్ర. సం. బం. ని, (గం. లో 

అక్షణ మిట్లు చెప్పబడినది.__4. 

ర6క్రల్ర సంజ్ఞల్ దళసంఖ్య నొస్ప దళవర్థ (శేణితో గర్హికౌ 

తల వర్ణంబు లగించు చొప్పొకటి లేదా (సర్గ రాద్యంత విద 

గళ వర్ణాది (ప్రవేశ నిర్గమన సాధారణ్య మొందన్ విది 

గళ వర్షంబుల గూడి యష్టదళ నంజ్ఞం బద్మ బంధం బగున్ 

దళ సంఖ్యనుబట్టి పద్మనామముండును. బొడ్డు సందోక యక్షరముండీ దళ 

సర్ణములళో కలుపుకొనుచు పోవుట ఓక విధము, (సగ్ధర పద్యముతో అనులోమ 

విలోమమున నడిచి యష్టదళ పద్మ నామమున (పసిద్ధమై యుండునది వేతొకోటి 

అని లక్షణము. బొడ్డున అక్షరము లేకుండ పద్మ ముండును. 

ls చతుర్లళీ పదము 

దినికి లక్షణము : సర. కంఠా. పుట. 14. చిత(పకరణమ్, 

“కర్షికాకో నయే దూర్గ్వ సా కారాక్షరానలీమ్ 

(వవేశ్యేత్ కర్టికాయాం సద్నేతచ్చ తుర్షళమ్,” 
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ఉదా 2 సంస్కృతం. సర. కం. ఠా. 2.290, 
కసాస వాత్వా సుమన సా 

సార తాపీ వరో రసా 

సార ధామైతి సహ సా 

సాహా సర్ధ సువా సస్తా” 

[చూ పటము 36| 

చతుగ్గళ్ర పద్మము 

పటము. 36 

ఉదా... రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి, కవిజన వినోదిని, (వౌత [పతి షట. 76. 
బొడ్డున ఆక్షరముకేదు, “రాప్తాడో బి రెడ్డి అనికవిసేరు మధ్యలో ఏర్పడును, 
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'తే॥గి॥ రాపలేల సంచాననాపాపయోరు 

దక్షభూరుడోషాజి సామేక్షణార్య 

బిట్టుగా మాటి కిట్లునే రెట్టిగా సు 

రాధ్య నేర్పొడ్డి వేడనేయ్మది ధీర, [చూ. వటము_37 ] 

రోలు ఏతే పద్మము 

పటము. 3౯. 

jo అవ్హదళపద్న బంధము. 

ఇది (స్రచుర మైనది. పద్యము నిడివినిబట్టి బొమ్మ మారుచుండును. కాని 
క్షణమొక పే. ఏ సద్యముకో గూడిన అష్టదళ వద్మమునకై నను (పవేశనిర్ణ్గమనము 
ంండును. నిర్మాణరీతి యొక. బొడ్డున ఆక్షరము వుండవచ్చును. లేదా లేక 
శినచ్చును, 
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(1). 5 ఛందము పైడి యష్టదళ పద్మము. 

లక్షణం. ోకర్ణికాయాం న్యసేదేకం ద్వే ద్వేదిత్తు విదిత్లుచ 

(వెళ నిర్ణమౌదిక్షు కుర్యా దష్ట దళామ్చుజేో 

[ సర, క౦0రా, చితక, పుట,27], 

ఠః సడ్మ భేదము సర,.కంఠా; పా,స్క; ఇత్యాదుల (పదర్శింకబడినది. 

ఉదాః..  మాణవకవృత్తము. వేదులవారి. ల,స. (ఆంధ) చిస్త. 19, 

“మారము మామేరరామా 

ఇన్లూరర గాణజేయు రమా 

మారయ తానీ నరమా 

నూరవ మమ్మాము రమా. | చూ,పటిము ౪35 | 

ఆప్టదళము 

పటము. 38, 
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ఇద్చట బొడ్డున అక్షరముకలదు. ఆ అక్షరముతో పడ్యము మొదలగును. నాలుగు 

దళముల (వవేశ నిర్గమనము లున్నవి. 

(2) 12 ఛందము. (సగ్విణి. పాదమునకు 12 అక్షరాలు, 4x12=48. 

బొడ్డునందలి అక్షరము పాదమునకు నాలుగు సాద్దుచొ॥న ,4%4= 16పోగా స్మతమునకు 

4ీచోన ౪౫4=౩2 అక్షరాలు సరిపోవును. 

(3) 14 ఛందము. పష్మతమునకు 4 అక్షరాలు, బొడ్డు నందొక యక్షరము 

2 నారులావృత్సి, కనుక 14. 4 స్మతములకు రానుపోనులు 4౫8=౩2. మిగిలిన 

నాల్లింటికి 4x4=16, మొత్తము 48. బొడ్డునందలిది రిసార్లు. కనుక 68 అక్షరాలతో 

సమానము, 48+5:2=56. 4౫14256. కద్యాయున కక్షరాలు, 

(4) 15 ఛందము. ఉత్సాహము. దళమునకు 5 అక్షరాల చొ॥న, 

ర దళములకు 5౫5=40 4దళములకు అనులోమ విలోమములో ఆవృత్తి జరుగును, 

గనుక 4౫5=20 అక్షరాలు, మొత్తము 60 అక్షరాలు సరిపోవును, దీనికి బొడ్డున 

అక్షరము లేదు, 

ఉదాః.. తెనాలి రామభ[దకవి. ఇందునుతీ వరిణయం.4...256. “ఉత్సాహము 

“పీరభావభాసి సత్వ విద్భుజారి వారహా 
హారవారి జారికీర్హి హారితా సుధీరసా 

సారధీసుకా ఢ్య నూన చంపమానదార కా 

కారదాన మా నితా ధిక [పభాన భారోవీొ, 

[ఆకారము మత్కృతము.] [చూ.వటము..39] 

(4.4) సగటున పాదమునకు 15 అక్షరాలు. తేటగీతి. బొడ్డున అక్షరము కలదు, 

ఉదా:...[ రాప్తాటి ఓవిరెడ్డి, కవిజన కష; (వాత్యపతి.పుట.“2] 

“బనవర స్తోత మాధవ ననజననజ 

జనన జపితాంగ రాఘవ స్వామి జలజ 

జలజ మితాక్ష శ్థౌర్రీ (పశస్తపాద 

యజ జయద పాహిధృత చంచదనుర వనజ”, | చూ.వటము.40] 

21) 
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అవదళ పద్మము 
లు 

పటము . 39 

(4.B) పంచచామరము, 16 అక్షరాలు. బొడ్తున అక్షరముకలదు. (పతి దళ 

మున కేడక్షరాలు. 

ఉదా:.. ఠంయాల లత్మీనృ సింహాచార్యులు _ శ్రీ వేల్పుగొండ లక్ష్మీనృసింహ 

మహాత్మ్యము. 2.138. 
లీ 

(5) 21 ఛందము, ఈ అష్టదళపద్మభిదము సంస్కృృతాంధముల (నగర 

లోనే నిర్మింపబడినది. 

సంస్కృతములో, పాస; లస; ఈశ్వరళతకంం సార; (ప్రకా రుదియ 

మీత్యాది (గ్రంథము లందు (సగ్ణరా పృ_్ర్తమున సిద్ (పదర్శితము, 
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అవదళ పద్మము* 
(A) 

పటము... 40 

చక్రమునవలె నిందు నామగోతనము సాధ్యమగును. 
నామాంకాష్ట వత కమలబంధమని పా.స.లో చి, (క వెం,న, వేంకటపతి 

అని 8 వృతా గముల కవిపేరును నిబంధించియున్నాడు. 

అష్టదళ పద్మ బంధమునకు పైన "పేర్కొనబడిన దానికిళోడు మణిమొక 

లక్షణము. 

“కనుగొన 'రెకు లెన్మిదియు( గర్హిక చుట్టిడి (సగ్గరాం(ఘులన్ 

మునుపటి యేడు వర్ణములునుం గడయేడుం (పవేశ నిగ్గతుల్ 

పనుడగడ నాల్లు దిగ్గళములన్ లిఖియించి ఏిదగ్గళంబు లం 

దెన య(గ(బాద మధ్యగములేడును (వాయంగ బద్మబంధమౌ”) 
[ రామరాజభూషణుడు...నరసభూపాలీయము 

ఉదా: కనుక రి అబ్బయ్య-_కఏరాజ మనోరంజనము *4_173, 
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“హారీ నిష్టాలిబల్యాద్యభినుత సమరో| గాఘసు శ్రీవరాహా 
హా రావ శ్రీ సుఘ (గ్రాహక రతిముఖ లౌల్యా వనస్థాసురీహా 

హారీ సుస్థాన వల్యాయ తవికిన సమ్మగాటక (పాక్షరోహా 

హారోక్ష పాకట (గాహ్యసిత యశసకల్యా బలిష్టా నిరీహా?? 

(చూ.వటము...41) 

లు 

వటము.. 41 

నిర్మాణపద్ధతి : పతిపాదమున 'మొదటి 6 చివరి 6 (వ వేళనిర్గమనాక్షరములు 

వధ్య 7 చలనములేనివి మొదట్సి చివరియక్షర 'మొకటిగా ఉండును. అదే బొడ్డు 

నందలి యక్షరము, అగి 8 సార్లు ఆవృత్తి యగును. చలనములేని 7 అక్షరము లొక 

స్మ్యతమునకు చొ॥న 4 ప్మృతములకవి సరిపోవును. వ్మతము ఒక (పవేశము ఒక 
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నిర్గమనముండును. (పవేశ నిర్లమనాక్షరాలొకటి గాన లెక్కకు పాదమున కారక్షరాలే 

వచ్చును. అవియొక వృత్రమునకు సరిపోవును. అట్లు నాల్లుపాదములలోనివి శీ 
వతములకు సరిపోవును. అనులోమ విలోముగకి 7? అక్షరముల కుండును గనుక 

చివరినుండి రెండవ యక్షరమున (పాస పాటింపవలెను, 

అసలు పద్మ బంధమన నిదియే. 

బంధమందలి పద్యము చదువుకొనురీతి : 

బొడ్డునందలి “హా” తో (పారంభించి యొక వృతమునకు వరుసగా పైపైకి 

చదువుకొని రెండవస్మతమునుగూడ ఇస్తే (కిందినుండి దళాగమువరకు చదువుకొని 

తర్వాత మూడవ సృతము దళ్ళా గమునుండి బొడ్డువరకునుు బొడ్డునందలి యక్షర . 

మును గూడ కలుపుకొని చదువుకొనవలెను. అప్పటికొక పాదము పూర్తియగును. 

బొడ్డునందలి “వి*తో మరల మొదలిడి మూడవ వ్మతము పైపైకి చదివి, నాల్గవ 

ప్మతమును రెండనదానివ వె చదివి, 5వ ప్మతము దిగువకు బొడ్డునకు జేరునట్లు చదివి 

“హా”ను కలుపుకొనవలెను. అప్పటికి 'రెండుపాదములు పూర్ణియగును. ఇళ్లే తక్కి- 
నవి చదువుకొనవలెను, 

ఈవరీతి యష్ట్రదళ పద్మ భేదమున కుదాహరణములు. 

2) రామరాజ భూషణుడు_నర సభూపాలీయము.85 

3) అప్పకవీయము. 4.587. 

4) వేదునవారి. ల.స. (ఆంధ్రము) చి.స్త, 39, 
5) చెలమచర్ల రంగాచార్యులు. ఆంధ వతాపర్నుడీయ యళోభూషణము 
6) వ్మికాలవారి, [శీ.వేం చి.ర.కరము. పూ.ధా.పుట. 47. 

7) అల్లమరాజు రోంగళాయి. (శ. ఆం(ధ. చంపూరామాయణము ఆరణ్య. 

8) వీరరాఘవాచార్యులు. యధాక్లోకతాత్స్పర్యో భార కము. ఉద్య|ోగనర్య్వం, 6వ 

ఆశ్వాసాంతము స్పట. 319, 

9) _ 'పేకుమళ్ళ రంగశాయి. వాణీవిలాస వనమాలిక. పుట. 405, శ్లోకము, 

10) బరా కమలా దేవి. ఛందో హంసి. 

11) గ 'వేం.కవి. (వ.రా.వేం.వి.ఏ. 870. 

12) కొక్కొండ వేంకటరత్నం. బిల్వేశ్వరీయము. 3-207. 

(5.4) ఇందలి రెండవరకము. బొడ్డున అక్షరము లేకుండుట, ఇట్టిది ధరణీ 
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అవదళ వడ శైము 
6 

పటము. 42 

దేవుల రామమం్మతి, దశావతార చరిత (277 పద్యములో (వ్రాసియున్నాడు వశిష్ట 
నుతి సందర్భము, మొదటి చివరి యక్షరము లొకటిగా ఉండునట్లు (వాసిన 

సరిపోవును అప్పుడు (వతివ తమున 'కేడక్షరా లుండును, 
(5.5) ఇందలి మూడవరకము, (పతిపాదమున 10,1112, అక్షరస్థానముల 

నోక యక్షరముంచినట్లు పద్యనిర్మాణముండుట ఈ రకమునకు చెందినది. సంస్కృత 
ములో పాాస్యల,స్వసర.కంఠాలలో ఇదిగలదు. పద్యమున మూడు స్థానముల ఒకే 

ఆక్షరము కనబడిన మ, అది బొమ్మలో ఒకే స్థానమున ఉండును, అంతేకాక (వేతి 

పాదమున మధ్యలో అనులోమ విలోమము కొంథ పాటింపబడును, అందలి మధ్యా 
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కఠమే యిది. ఉదాహరణ పద్యములో త్కవ్యర్కున అను నాలు గటువంటివి కలవు 
అవి 3ెసార్లు అవ్మ త్రియగు నక్షరములు, 

బొడ్డునందలి యక్షరమునకు చుట్టును [పతివరునలోను 3 అక్షరము లనులోమ 

విలోమములో ఉండుట ఈ భేదమందలి [పత్యేకత, 
ఉదా ౬ పా-స'చి వ 30. 

“సాకేత(తాణవేళొ జనితతత నిజపాజ్క ఇ శీ పభాసా” 

ఇందు వేజ్టటపసతి కమల)” అని వృత్యాగముల అక్షరములు కలుపుకొ నిన 
ఏర్పుడును, 

[చూ, నటము 42 | 

ట్తీం ద్వాదశీ దళ పద్మ బంధము 

తెలుగున. గ,వేం,కవి, అనుష్టుప్ క్లోకములో దీనిని శచించెను, 

(ప.రా. వేం.వి,వి, 852 పద్యము. పద్మమునకు 12 దళములుండును. 

re 

ద్వాదశ దళ పద్మను 

పటము..43 
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“రావదే (పోవమాధారా। రాధా మహాత్మ సాగరా 

రాగ సాహిత్య వాజీరా! రాజీవాకార దేవరా 

[చూ. పటము-43] [ఆకారము మక్కృతము] 
4. A. ద్వాదళదళ పద్మము, రెండవరకము. చంగకమాల. రావు కొండల 

రాయుడు. చితకవిత్వ దర్బణం, వాత (పతి. 

రేకుల చివరినుండి ౨వ ఆక్షరము కలుపుకొనుచుండిన “*కొండమహీకాంత 

వరకృతి” అని ఏర్పడును. “ద” 'కేందాక్షరము. (వతిరేకున 6 అశత్షరములుండును 

12 'రేకులకు 12%6=72, “ద” 12 సార్లు ఆవృత్తి. మొత్తము 84 అక్షరములు 

“దనుజ విరామునిన్ దమిత దానవు సాదరో భావుకొంకృృతిన్ 

దనుభవ డంబిరున్ దరుణ తా మపొతున్ ద........ దిచున్ 

దనురుచి కొండదున్ దమి హృదంతరునిన్ దపనాదివంది తున్ 

దనరకరొంచినే దలతు నాకృతముల్ దతరీతి దీరగన్"?” 

పద్యములో రెండవ వం క్రిన 4 అషరములు పోయినవి. 

[చూ పటము ఆకారము మత్కృతము 

సటము,_44 
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ర్, చతురళ దళ పద్మము 
ద 

[న కాలవారి, శ్రీ. వేం. చి. ర. కరము. ఉ.భా. పుట. 54లో ఒకసీస మి 

చతుర్ణశదళసద్మ దింధమున కపయోగించిరి,సినసపాదములనే యిందు కుపయోగించిరి. 

తేటగితి పద్యము బంధమునలేదు. ఒకొక్క. దళమునకు 7 అక్షరాల చొ॥న 

1407 = 98 అక్షరాలు సీసము నాల్గుపాదాలకు సరిపోయినవి .బొడ్డునందలి యక్షరము 

పాటింసబడటేదు. దళా(గములందు కక(ణ్రీ వేంకటాచలపతి పరమాత్మనుతి” యనియు 

ప్మతపలి నాల్గవ యక్షరము కలుపుకొని చదివిన “వి కాలశేషాచార్య చిశరత్నా 

కరము” అని కపి, కావ్యముల పేర్లు నిబింధీంతబడిసవఐి, 

చతుర్దశ దళ పద్మ బంధము 

సటము_45 

22) 
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సీ శ్రీకాంత విబుధ సంసేవ్య చ| కాబ్దాఢ్య 

వేంకటశైల ప పంకహరవి 

శేషభటా చంద భూషాన తార్మఘీ సం 

ధాత చారూసల స్మతవర్య 

అనఘ సత్కృతప చిత్తయతి జతిగో[త ప 
స్వామి సర్వేశ్వర సమరనూధి 

రోత్నాకరాలయ రక్షీక విశ్వాత్మ 

నుకికర శుభకర నతమనుల గతి 

త గి॥ సతత ధర్మ పన _ర్హక సారసాక్ష 

సర్వభువన శివంకత చరణనలిన 
వినత వినతాను తాదిక వినుత వినుల 

భార్గవీ వసుధానాథ భవ్యగాధ. 
[చూ, పటము $5] 

ర బోడ దళ పద్మ బంధము 

లక్షణం ; కచ్చు ధేను నర్ణవిన్యా సా త్పద్మోయం షోడశ్చ దణ) 

| సరి.కంఠా| 

సంస్కృతములో ల.న; శివపాద కమలరేణు సహ్మసం. సార; పా,స్య సరో, 

కంఠ్సా మున్నగు (గంథములందిది (ప్రదర్శితము, మధ్యాక్షరోము మి వర్లమేకాక 

ఏదై నను వాడవచ్చును. 
1) 8 చందమున 

తెలుగున ఉదా :. సుమగుజుచ్చ బంధమను'పేర మరింగంటి వేంకట 

నృసింహాచార్యులు _ తాలాంకనందినీ కరిణయము [5.338 ]లో (వాసియున్నా రు, 
వమధ్యాకరము కర్రా 

కవసారా చారా సొరా భారా 

మారా కారా పరాత్న్సరా 

పారా వారా గారా శూరా 

హీరా హోరా ధరా ధరా”. 

(చూ. పటము._46 | 
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హోడశ దళ పద్మము 

పట్రము...శీర 

ఉదాః... 2) 'వేదులవారి ల.స, (ఆం(ధము) చి._స్ట, 20 (వమాణిన్భత్తము, 

3) రాప్తాటి ఓవిరెడ్డి. కవిజన వినోదిని. (వాత పతి. పుట. 58, విద్యున్మాలా. 

2) కందనున, ఈ షోడశదళ పద్మము, మొదటిరకము, 

ఉదాః.. సారవరహార వారా 

సారహరీ నరహరి హరశరోకర సారా 

గొరధర థీర చొరా 

సారహరీ సురహరి నఠసర సారోభరా. 

గ.చేంశవి _ (వ,రా.వేం.వి.వి. 808 పద్యములోని గర్భిత కందము] 
(చూ. పటము... 47 | | ఆకౌరము మత్కృతము] 
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పోడశ దళ పద్మము 

పటము..47? 

(2. A). కందమున, షోడశదళపద్మము, 'రండవరకము, 

ఉదాః... రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి, కవిజనవినోదిని, [వాత[పతి. పుట. 66. 

“నారాయణ నాదైనమ 

నారకక్ నామసొక నా లోలసనా 

నారూప నామరచనా 

వ్రైరిహరణ విమల, కనకవసన జరచరా.” (చూ. కటం. 49) 
(3) మక్తికేభమున. షోడళదళ పద్మము. 

ఉదా. రావు కొండలరాయుడు...చి[తకవిత్వ దర్చణం...[వాత వతి, 

“సమర్య్యాఖీలు సభావుకవ్య సమవక్ష [శీ సమాంశ కియా 

సమకో కీరస చండదాము సవన స్వామిన్ సమా రోంభకున్ 

సమునొధుల్ రసయాభసం|క్షసన క రం(తుకా 

సన్లు చింతింతథు సదాతలంచి సఖాచిత్యంధాస చి|తంబుగన్ ౧౫ 
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మూడపపంక్తిలో 3 అక్షరములు ఫోయినవి, (ఆకారము మత్యృతము. 
(చూ, పటము...4రి.) 

'రేకుకు శ చొ॥న. 16౫4 = 64, కేంచాక్షరము 16సార్లు ఆవృత్తి. మొత్తము 

80 మత్తేభనమున కకరాలు. 

[4] సీసమున. షోడశదళ పద్మము. 

కవులు వారివారి బుద్ధివి'శేషము చేత వివిధ ఛందముల ఒకే బంధమును 'వెల 

యించిరి. రీతి ఒక'టేమైనను ఛందము భేదము, 

ఉదాః.. అడ్భుమిల్లి నొరాయణరావు, నొరాయణీయం. పృట, 115. 

సీ॥ పూజ్యుండు విద్యల పోషించు సుగుణుండు 

కవులపాలిటి మేటి కల్బకమ్మూ. 
లలితకళా వేది అక్షణలక్య శా 

మస్త్ర ర తుడు (సవిమల చారుమూూర్థి, 
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రాజితాం! ధనఅంద రక్షణ దఠుండు 

విమలతుకోధన పస్తు) తుండు 

ఏవలసత్కవిత్వ వివేకి విజ్జులగొల్చు 

వినయ ధురీణుడా లనవినోది. 

శే గీ! కమ వంశాబి అబ మృగాంకుడతడు 
ఇ అ 

మిగుల నుపకారి బాంధన మ్మతులనధి 

కముగ చెచు బాంధుల గృపగాంచు, కులను 

తముల సమత్క జొచు మునులదలను గొలుచు, 

(చూ. ఫటము..50.) 

పోడకదళ పద్మము: 

ప్లటను._49 
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(పతి దళమున 6న అక్షరము బొడ్డునందలి యక్షరను, అది “లి. అట్లు 

దళమున కొకసారి దానీని కలుపుకొనుచు పోవలెను. 

ఉదాః... (2) మిన్నికంటి గురునాథశర్మ. (శ మద్దురు భాగవతము, 12.13. 

బందు మిన్నికంటి గురునాథశర్మ గారి భాగవతము” ఆని ఏర్పడును. 

పటము...50 

fg ద్వా తింశద్దళ పద్మ బంధము. 

లక్షణము; మం, పొ, శాస్త్రి, [పం సం, బం. ని, (గం, 88. పద్యమూ 

“పృ తంబుల్ పదియారు లోపల( బయిం స్మత్రంబులా మాాతమే 

పా(తంబౌనటు (వాసి సీసము లిభింసం గేసర్మాగము లం 

బ(ళాగంబుల నున్న వర్ణములచే బత్యాంతరంబొని దే 

ద్వా(తింశ ద్దళ పద్మబంధము (వబంధ | శీకి పద్మంబగున్.” 
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ఉదాః. (1) వావిలికొలను సుబ్బారావు. శ్రీ కుమారా భ్యుదయము, 

3.136, 137. 
(2) వి కాలవారి శీ. వేం. చి. ర. కరము. పూ థా 

పుట. 48. సీసము, తేటగీతి కోటకము, 

సీసము, దానికింద తేటగీతి కోటకము లీ బంధమునకు (వాయుదురు. 

దశాాగమందు కోటకమును వాడుదురు, 

16 దళములు లోపల వానిమైన బయట 16 మొత్తము 32. లోవల 

16 దళముల కొక్కుక్క దానికి 10 చొ॥న. 16xX10= 60 అక్షరములు పె షోడశ 

దళసీస శద్యమునకువలె సీసమ్కు తేటగీతి సరిపోవును, బయట దళ్శాగములు పదు 

నాజీంటికి నొక్కాక్కందానికి 3 చొ॥న 16%3 = 48. తోటకములోని్టీయక్షరములు 

సరిపోవును, 

ఉదాః... (3). కాని సీసము, తేటగీతి తేటగీతి పద్యములకో ఈ బంధమును 

రాప్తాటి ఓవిరెడ్డ.కవిజనఏనోదిని. (వాళ్మపతి. (పుట, బలో (వాసియున్నారు, 

ఢ్రీదనిత్యస్తుత్య పొద సార (ప్రోక్త మాన్య(త్రవ క్త రామా విరాధ 

మర్దన శృంగార మాధవ శ్రీసౌఖ్య దాతా మహీవరా ధన్యభావ 

వాణీశ నారద వసువాసవస్తుత రాధికా రాధ్య స్వారస్య నామ 

మతజ్జహితధర మకరాడు సదయాబ్ధి రసభావ యక్ష్షయా రాజవవన. 

'తే4A॥ రార (శ్రీకర శౌర్య పకార సుకర। 

వర్త నాహరి సుస్థిర వాసధీర 

దె త్యరాడృ౦0గ సుుశేయదమున దిషణ। 

దేవసంస్తుత్య వాక్యనన్ (టోవరార, 

'తే॥న్॥ (శ్రీరమా రమణీవర ధీరనర్య। 

నారదస్తుత్య మాధవ రారరామ 

కాన రార సురాధిక్య సావనాఖ్య। 

భాసురాజ్జ్ఞ దయాకర వాసుదేవ. 

ఈ చినరి తేటగీతి, దశాాగములందు వాడబడినది, (చూ, పటము -51) 
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ద్వా తింశద్దళ పద్మము 

పటము .. 51 

లె, (పకీర్ణ బంధములు. 

తెనాలి రామభ(దక'వి ఇందుముతీపరిణయములో (4-256). ఉత్సాహవృత్త 

మును రచించెను. (తిదళ చంపకబతధమను పేర గుర్చింసబడినది పె (గంథములో 

(పదర్శింసబడినది. కాని ఇది నిజమున కష్టదళ పద్మబంధ పద్యము. ఎట్లన రచన 
€ ళు 

మందుకు సరిపోవును, 

అందువలన అష్టదళ సద్మబంధభేదములలో దీనిని |శదర్నించితిని. ఇప్పుడు 

(తీదళ చంపకముగ (చదర్శింసదిడుచున్నది. 

23 ] 
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(తిదళ చంపక ము 

పటము .. 52 

ఆ పదస్ట్థ మిదీ, 

వీరభావభాసిసత్స్వ ఏద్భుజారి వారోహా 

హారహారి జారి కీరి హారితా సుధీరిసొ 

సొరోధీ సుఠాఢ్థామాన చంసమాన దారకొ 
శారదా నమానితాధిక (కభాన భారోవీ. (చూ. సటము _ 52) 

= గుచ్చబంథము 

సంస్కృతములో కొసుమోచ్చుయి బంధచును పేర రచింగబడినది, ఇది 

ఈశ్వరో శతకము (86) సా, రో, (24ల గలదు. సార, లో గుచ్చబంధనునియే 
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పిలువబడినది.రిఛందమున చితింపబడినది. సంస్కృతములో ఇదీ మాలికా బంధము 

వలే నున్నది, 

తెలుగునను ఆరిఛంద మైన మాజవకవృత్త మున ఎక్కువగా వదర్శింపబదినది. 

విద్యున్నాలలోను కనజడుచున్నది. 

ఉదా: 1. వ్మికాలవారి. (శ్రీ, వేం. చి, కరము, పూ. భా, పుట, 46, 

2. అప్పకవీయము. 4.574, 

త్మ పూర్ణ (పజ్జాచార్యులు. ఢ్రీరాదుతత్స్యము. 

4. వావిలికొలను సుబ్బారాపు, శ్రీకుమారాభ్యుడయము, 3-13. 

గుచ్చబం ధనము 

నటిము _ 53 
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5, ఓగిరాల జగన్నాథం, సుమనో వమనోభిళంజనము,]1 

6. బరా కమలాదేవి _. ఛందోహాంసి. 

7. మాడభూషి వేంకటాచార్యులు. భరతాభ్యుదయము.2 

8. థంయాల లక్ష్మీనృ సింహాచార్యులు ఢీ) వేల్చుగొండ లత్మీ 

ఉడోః_ 1 

మాణవర్ర వృత్తము, 

“సారసన్నేలా సురసా! సారసుఖ (శ్రీతరసా. 

సారతరాకీదరసా “| సారదరాథఢ్యా సరసా,౫) 

(చూ. పటము, 53 (వ్మికాలవారి, శీ. వేం. చి. ర. కరము, పూ. భా, 

పుట ._ 46) 

బొడ్డునందలి యక్షరము “సా నుండి (ప్రారంభమై. దానితో నంతమగు 

చున్నది. కుడివై పుకు (కిందికి డిగుచున్న ది, అట్లు చుట్టివచ్చు ట జరుగును. ఇందు 

(వవేశనిర్గమనమున్నది. నాలుగు (పవేశ నీర్గమనములు. 

'రెండనవర కము, (సగ్విణీ పద్యమున (వదర్శికము. 

“భారతానంద పాపాద భూసార భా 

భారసా పాసభా భాస సంభారభా 

భారభా బాలధా భాలసత్ మారథా 

భారమా భారీవొౌ వారిదా తారభాి”. వి|కొలవారి శ్రీ. వేం.చి.ర, 

(చా, పటము. 54) కరము ఉ భా. పట 55, 

మాణనవకమున 12 పృసష్పములు. (సగ్విణీయందు చుట్టు మూలలు నోలుగు 

కలుషకొని 16 అయినవి. ఆ నాల్లు మూలలగల యక్షరాల కాన్ఫ త్తి గలదు. 

మూడవర కను గుచ్చబింధము. కందముతో తయారె నది. 

“ప రా, వేం వి. బి. పీ రిక. పుటం £6. పూ డ్డ 

కాలుకు యా 

2 అధే. వృట* విల్స్, 
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గుచ ఖము 

పటము... 54 

కం! సురవర దరకర ఖరకరి 

కరఖర శరధార ధీర ఖరహార హార 

స్ఫురదుర నరవరభీర 

(తరమా రము రమ్య రతీ రణిరతరధ్యా. 

పొ తపి వెంకట రమణకవి లక్షణ శిరోమణి 4.705 

(చూ. సటము, 55) 

ఉదో ;_ 2) గ,'వేం.కవి, (ప.రా.వేం.వి.వి. 85! వద్యము 

3) మరింగంటి సింగరాచార్య, నిరోష్ట్యసీతాకల్యాణం. (వథమాళ్వాసాంతను 

కమలగుచ్చము [ 

£. దశరథరాజ నందన చరిత. అకాడమీ [పతి 1919, పీథీక్ష, 
పుట్ట 49, 
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టే Br 
YS jg 7 

కర్రా 

ye సట. 

వటము._ 55 

4) పురాణం పిచ్చయ్య. మైరావణ నాటక ములో పుష్పగుచ ముం! 

లి పుమ్నమాలి కొ బంథను 

పవ్వులను మాలగా గట్టుగ ఇందు గననగును, పువ్యుకట్టు దగ్గర ఒకేయక్షర 

ముండునుగ న మూడుసార్లు చదువవలెను, రచనతో మాత మొ'శే యక్షరము మూడు 

సాడ్డు ఆవృత్తి యగును, 

కావ్యముల ఆభరోణముల వర్తన సమయమున ఈ మాలికాబంధముమ చెక్ప 
దగును, 

ఈ బంధమును విరివిగా తెలుగు కవులు (ప మోగించిరి, దీనిని పుష్ప గుచ్చ 

బంధదునికూడ కాణాద పెద్దన మున్న గువారోనిరి కాని నిర్మా ణపద్ధతి ఈ మాలికా 

బంధమువలెనే యుండును, 

1. యజగాన చరితం డా. యన్వి: జోగారావు. పుట, విత 
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మొదటగా కామినేని మల్లారెడ్డి ఉర్సాహనృ త్తమున దీనిని చి తించెను. 

ఛందమెదై నను నిర్మాణపద్దతి. రచనా విధాన మొకేరీతిగ నున్నది, 

కాని పెక్కుమంది కవులు చంజక మాల (సగ్ధరలలోనే (వాసినారు, ఎక్కువ 

పుష్పములు, పొడవై న మాలిక తయారగుట కివియనుకూలము. 

ఈ బంధ లక్షణము మం.పా కాస్తే) (వ.సం.బం, ని.|గం.లో ఇటులున్న డి, 

సంధి నొకక్షరంబు నలుచక్కు.ల టేకుల నాల్లు వర్ణ ముల్ 

సంధిలునట్టు (సగ్గరయొ చంపకమాలికయో మిధోగ సం 

బంధము గల్లుత త్కుసుమ మండలిలో నిడ బుస్పమాలికా 

బంధమ గుం_|బతిపసవ వర్ణము అడగు గూడ బాల్కినన్. 

1. మొదటగా “(పమాణి'యందు మారలికాబందధము, 

ఉదా ;. అప్పకపీయము. 4589. 

అనంత నంద నందనా 

సనాతనా జనార్దనా 

వనొాట రత్న రక 

మ్యనాగ నాధ నొశనా. 

| చూ పటము...56 | 

పువ ఎమాలిక 

పటము_-56 
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పుష్పము మధ్యలో అక్షరము మూడుసార్లు అవృ త్తి. సై చితమున మొత్త 

మైదు పుష్పముజున్న వి, పుష్పము పుష్పము మధ్యలో ఒకే యక్షర మున్నది. కాని 

చివర కొకటి యెక్కువ మిగిలినది, లక్షణములో చెప్పినట్లు పుష్పమునకేడు వర్ణములు 

పట్టును. 

ఉదా 2- 2) పూర్ణ ఫజ్జాచార్యులు_ శ్రీరామ తత్త్వము 

3) అడ్బుమిల్లి నారాయణరావు నారాయణీయం. పుట. 120 

4) మిన్ని కంటి గురునాథశ ర్మ గౌరీకలా్యాణము, 3.61, 62. 

రెండు (సమాణ పద్యములు 

5 బ్యురా కమలాదేవి చందోహాంసి 

6) టోడి వాసుదేవరావు చి తమంజరి. బంధ, 3. 

ల ఉత్పాహనృ త్తమున. కామినేని మల్లా రెడ్డి. హః ద్వితీయాశ్వాసాంతం, 

ఇందు 8 పుష్పము లేర్చడును. 

3. సంచచామరము. కాణాద పెద్దన. భ(దానరిణయము 1 283 

ఇందు రి పుష్పము లేర్పడును. 

3.A. సుగంధి. చింతలవల్లి వీరరాఘవకవి, మధురవాణిపలాసము, 5.135 

8 పుష్పములు. గుబ్బ బంధమని పేరిడెను, 

4 చంపకమాల. పెప్పమాలికాబంధ మీ పద్యములోనే విరివిగ చి తించుట 

జరిగినది, 

ఉదాః... అప్ప కవీయము. 4.590 

“ఖరహారో ధీర దేవ కనక (పకటాంబర వీరసొర దు 

రర ధరవాలో వేణు రవరమ్య రమేశ మధా మహా మహీ 

ధరో గరహార సన్నుత కృతజ్ఞత శిష్ట పరా పరావరా 

శరణర జోరమా విశద శస్త శమాత్మిక (శ్రీకళాకర.”? 

[చూ, పటము...57 | 

ముదలు చివర ఒకే యక్షరము మిగిలినది. పువ్వు కేడక్షరాలు ఉదాః. ముదట పివ్వు 

సకు “ఖరహరోదిరదే” పుట్టినది. కాని బొమ్మలో నూ తము నాలుగకరాలే కనపడును. 

చంసపకమాలా పసృష్పమాలిఖా బంధనుందు 12 స్పష్నృము లుండును. 

ఉదా; 2) కామినేని మల్లా రెడ్డ_శివభర్మో త్తరము, 7.91 
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జాయన్ ౯ గళ్ళ బో ల్ 
స యం శు ధే సా హాసు త్తు వ 

పువుృు మాలికా బంధము 

పటము. 5 

కనుసర్తి అబ్బరు్య. కఏరాజమనోరంజనము 1.187 

గోపీనాథ వేంకటకవి, గోపీనాధరామాయణము. బాలకాండము చివర 1348. 
పర్తి శిశుపాలవధ ము నాల్గవ ఆశ్వాసాంతము 

'రేకపల్లి సోమన రుక్మనతీ పరిణయం , వ్_ 154 ఆన్వాసాంతము 

ధరణిదేవుల రామమం తి. దళాతార చరిత పుట. 277 

చిితగతుల రాముని వినుతించు సందర్భము | 

ర. నాదెళ్ళవారి అ. ఉ రామా 7.159 

9, వీరి కృష్ణానది మహాత్మ్యము, 2137 

10. కల్లూరి వేంకట స్ముబహ్మణ్యదీకితలు _భాగనతమహాత్మ్యము “వరవర 
సారకారి పద్యము. 

11. పురాణం పిచ్చయ్య, విజయాశ్వచరి[త పూ. భా. 6-765 

12. కొడనలూరి రామచం దకవి. మహాసేనోదయము, 6.324 

13. ఓగిరాల జగన్నాధం, సుమనో మనోఖిరంజనము, ! 

14. అబ్బరాజు హనుమంతరాయశర్మ. శ్రీ) నందిరాజులక్మీ నారాయణ దీక్షిత 

చరిత. 2.195 

s 

IO uu Hw 

1 పూండ్లవారి (పరా, వేంంవింపిపిఠిక, వుట లి6ి 

24) 
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15. _సుబ్బరాజ నామధేయుడు. (కీ గోవిందకృష్ణయాచేయద విజయము, 

16. అడ్బుమిల్లి నారాయణరావు, నారాయణీయము, పబ. 121 

1?, వి|కాలవారి శ. వేం.చి.ర. కరము. పూ.భా బంధ 2 

18, వాల (శీ దేవమ్మ. వాసవదత్తా పరిణయము 4_141 

19. వీరి రసిక శరణాగతి పుట 58 

20. బ్బురా కమలాదేవి ఛందోహాంసి 

21, బోడి వాసుదేవరావు. చి(తమంజరి. బంధ_4 

22. శ్రీపాద వేంకటాచలక వి. రామక్ళష్టా పాఖ్యానము! 

23, రాహ్తా3 ఓబిరెడ్డి కచిజన వైన న్స్ (వాత్మపతి.ప్పట 51 

24. కొరాచలం (శ్రీనివాసరావు, సునందిసీ పరియణయము [అష్ట దేవతా (పార్దన 

సందర్భము | 

25, చెలగపూడి కృష్ణయామాత్యుడు. భానుమద్వి జయం వ్వ ఆళ్వాసాంతిము 

26. భువనగిరి విజయవామయ్య. మల్లి కార్డుశ సహ్మ సము 115 సద్యయు 

27 ఠంనూల లకీనృసింహాచార్యులు. యీ వేల్పుగొండ లక్మ్మీనృసింహా 

మహాత్మ్యము. 2. 139 

26 మచ్చ వెంకటకవి, కు.ఆం. నిరోష్ట్య నిర్వచన కుళ చర్విత, 1.115 _ 
| అచ్చతెలుగు | 

29 అబ్బరాజు హనుమంతరాయశర్మ పాకయాజి. శు.ఆం. నిరోష్ట్య దాశరధీ 

చరిత 23.211 | అచ్చ తెలుగు] 

5) సగ్ధరా. ఈ వృత్త పాదమునకు చంపకనూలలోనలె 21 అక్షరాలు కనుక దీని 

యంమను 12 పుష్పములే ఏర్పడును 
ఉదా: 1) గ,వేం. (పంరా,వేం.వి,వి, 863 

2 పిండి పోలు లక్మణకవి, లంకా విజయము, 2.228 

క పూదండ్ల వారి (పరాం వే.వి*వి. పీఠిక పుటం 2" 

2 K.Ve నుందరాచార్వుల వారి “అచ్చ తెలుగు కృతుల పరిఖీల 

నము సిధ్రాంత [గంథము, పుట 59) నుండి (గహింపబడినదిః 

ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం 
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కోడూరు వేంకటాచ కవి. శివరహశ్య ఖండము . దేవకాండము, ద్వితీ చూశ్వా 
సాంత పద్యము, 

. టోడి వాసుదేవరావు. చి|తమంజరి. బంధ _15 

సింహా(ది బంకోటాచార్యుడు. చమత్కారమంబజరి. 2.60 

చింకలవల్లి వీరరాఘవకవి. మదుకవాణీ విలాసము 4_88 

మా క్తినూతలపాటి సీతారామయ్య, [శీ వేణుగోపాల శతకము 

కందము . కందపుష్పమాలికలో సామాన్యముగ 9 లేదా 10 పుష్పము లేర్చ 

డును. పష్పములమధ్య ఒక్క యక్షళలమే యుండును. 6! అక్షరాలైన 

10 పృష్పములువచ్చి మొదలు తుదల 1 అకరమే మిగులును. 

ఉదో:... 1) గ. వేం, కవి. (ప.రా.వేం.వి.వి, 851 

పీరి. 5 808లో గర్భిత కందము 
చింతలపల్లి చాయాపకి.  రాఘవాభ్యుదయము 3.294 
ఈదులపల్లి భవానీశ , ధర్మఖండము 9_291 

తూము రాముదాను. మి(త్రవిందో ద్వాహము 2.41 

తినాలి రామభ|దకవి. ఇందువుకీ పరిణయం 4.255 

కుందు రి వేంకటాచలం మిత ఏందా పరిణయము, నాల్గవ ఆశ్వాసాంతము 

నాదెళ్ళవారి సో మేళ్వరీయము 

పీరి అ.ఉ. రావా 3 పద్యము 

వీరి గురుభ క్రి (ప్రభావము 5.139 

(శ్రీరావూరి దొరసామిశర్మ. కందములో. 38 అక్షరాలు. 5 పస్పముబు 

నొదెళ్ళమేధా దక్షీణామూ ర్తి (శీ హనుమ్మదామాయణము సుందర_273 

మద్ ఉత్తమ జీవయ్మాత 4 ఆశ్వాసాంతము 

. త్యాగరాజమొదలి సుబ్రహ్మణ్య విజయము. ఆశ్వాసము ఏలో 

సీసము 

సీస, కేటగితులకు కలిపి 22 లేదా 23 పుష్పము లేర్పడును, 

దదా:... 1) అబ్బరాజు హనుమంతరాయశర్మ. (క్రి సందిరాజు లక్ష్మీ గారా మల 

దీక్షిత చరితము 2.74 సీసమున ఈ బంధముకలను 
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2) మాడభూషి వేంకటాచార్యుడు.  భారతాభ్యుదయము1 
3) త్యాగరాజ మొదిలి సుబహ్మణ్య విజయము 2న ఆళ్వాసములో 

4. పహోరబంధము 

ఇది మౌక్తిక మాలా, చందహారము, తరలహారము "పేర్లతో పిల్వబడుచు 

కొద్దితేడాతో (వాయబడును. 

ఉదా:.. పూడీ పెద్దిలింగమూ ర్తి సువర్చ లావరిణయం, మౌ క్రికమాలా అవీ 

క దీనికి పేరిడెను. కంఠమాల్క పలయములనికూడా అనవచ్చు, 

విద్యున్మాల ఏ “రామా రామా రామా రామా! రామా రామా రామా రామా 

రానూ రామా రామా రామా: రామా రానూ రామా రామా 

చూ. పటము 58 | 

రెండవది మౌ క్తికమాలావృ త్తమున 1ఛందమున, ము క్రహారబంధమను'పేర 

(పనౌవిలికౌొలను సుబ్బారావు. కౌసల్యాపరిణయమున రచించెను. ముక్తహారము 

మౌక్తిక మాలావృ త్తమున రచియించుట ఉచితము, ఈ రచనము గోమూ(తికా 
నడుచు 

నారద కాయా మనన పర తా 

గౌర వినే తా యఘభయనాళా 

నారద గేయాఘన సువ్మితాి 6_118] 

చూ పటము 59 | 

1,3 పాదముల యకరము విడిచి యక్షరమొకటిగానే యుండును, అశ్తే 

"రండు, నాల్గు పాదములను, 

ఇట్టి హారబంధము సంస్కృతములో లస, చి స్త, 20. న గలదు అందు 

దాని ఆక్షీణ మిట్లున్నది 

“హారాన్లరే తుదలయోరాద్యవర్హా చతుష్టయమ్ 

రసాష్టది(గ విమనతిధి భూపొః సమా స్తదా” 

చదువుకొను రీతి : “సా” నుండి మొదలై మధ్య పైవరుసలు కలుప్పకొనుచు 

“తా” వరకు చదివిన రెండుపాదములు ప్పూర్తియగును. పిదన “గ్లా” నుండి మధ్య 
అలనాడు లక 

అర డ్ 1 పూండ్ల రామకృ్ళ వ్ల య్య [వ.రా౭వేం*వి.వి* పీఠిక పుట= లిక్ 
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(కింది వరుసలు కలుపకొనుచు చదివిన తా తో మిగిలిన రెండు సంక్షులు పూర్తి 

యగును. . 

న, DEE 
క్ష 

వారబంధము 

పటము._558 

హోరబంధము. 

సటము..59 
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మూడవది తరలహారము, చంపకమాలా వృత్త రచనము పృష్పమాలికా బంధ 
మునకువలే ఉండును, కొని ఆకారము తళళహారము వలె ఉండును, 

ఉదా :. తూము రామ దాసు, మ్మిత ఎందో ద్వాహము 2.36. 

మురహర నీరజాక మునిముఖ్య ముథాధిప గోవరూస ని 
ర్హరధర ధీకకుంజర పరక్షర మావర హీరో శారదా 

రరశర వార హాసరగరత్న రథాశిత పాతకాంత శ్రీ 
కరచరణార ఏంద కవికల్పక నీరద బృంద సుందరా.” 

ఆకారను మక్కృతము| చూ, పటము. 60. ] 

ఉదా *... (2) రావు కొండలరాయుదు చితకవిత్వ దర్శణం, మణ్మాలికా 

దింధమని పేరిచెనము, చంపకమాలలో పద్యము గలదు, 
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ర్ కంకణ బంధము 

సంస్కృతములో వలె తెలుగున కంకణబంధము విద్యున్మాలా వృ_శ్రమున 

చి(తిత మైనది. 

అప్పకవి లక్ష్యము నిచ్చినాడు.కాని లక్షణము చెవ్చ లేదు. 
మం.పా.ళాస్టి9.[వ,బం.సం.ని,[గం,లో దీనికి లత్షణ మిట్టున్న ది. 

కకవియొక దానిలో నొకటిగా నలయాకృతిగా ద్వి రేఖలం 

గవియునటుల్ ఘటించి కడకం గడియంబున నాద్యమంత్యమో 

యవునొక పద్యముంచబకినది యక్షర సంఖ్య నిత స్తగతిం 

దివియ ననేక రూస్పలగు దీనిన కంకణ బంధమండిలన్?)_15. 

కంక ణము [క డియను | 

పటను_61 
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ఉదా;.. అత్సకవీయము. 4. 577. 

“సేవే గోపాలం కేశిఘ్నుం గోవృద్ద్య(దిధ్రంకం శంభుం 
(శీదంభూనాథం వీనార్యాం కొందాభాసం నికాగారం 

[ చూ. సటము 61 

అప్ప కవీయములో (పదర్శింపబిడ్న పటమిది.ఇందు 5,వ్కెరి అక్షర పదములు 

వరుసగా రెండుసార్లు పాటిఎపబడివివి. 5 అక్షరముల వదమునక్తే దక్షర 
ముల పదము, మూడకరములడానికి మూడతరములది, ర అతరముల పదము 

నకు ర అక్షరముల పదము లెడురై నవి. కాని లక్షణము (పకొరము 

రెండు నలయాకృతిరేఖల నొకదానిలో నొకటిగా [వాయట జరుగును. కడియమున 

విద్యువ్మాల [వాయబడును, విద్యున్మాలలో 32 అక్షరము లుండును. ఒక్కొక్క. 

యత్షరము విడిచి పెట్టి ఆ విడిచి పెట్టిన అక్షరము నంత్యంగా చదివిన యెడల మరి 

32 విద్యున్మాల లేర్నడినట్లగును, కంకణ బంధమున ఆద్యంతములు లేవని దీని 

వలన తెలియుచున్నది. ఏ అశరమునండి మొదలిడినను వరుస డిరుగును, ఇదియే 

దీని ముఖ్య లక్షణము, 

ఉదాః. 2, అడ్చుమిల్లి నారాయణరావు, నారాయణీయం, పట, 110. 

3. బరా కములాదేవి. ఛందోహాంసి. 

4. 8 ఛందమున, మహబూబ్నగర్. పాలెం, (శ్రీరంగా చార్యవద్ద 

అభించినది, 

“దీనాధారా మావాశీమే 

ఛాలీవీనా క్రీశీఖీదా 

సీలాఖీతం త్వంకి బీదీ 

రాగి భీరా కొకారావాఎి 

(బ్రహ్మశ్రీ వఠ్యము పర్మబహ్మ శాస్తు9లు. బంధములనేకముల (వాసిరి. 

అందలి కంకణ బింధ శ్లోకను మిగుల చితము. ఆ శ్లోకమున 32 ఆనులోమమున 

32 విలోమమున మొత్తము 64 విడ్యున్మాలో వృ త్రములుగల కంకణ బంధము 

లేర్ప డుచున్న వి. 
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“వ్యానొద్యావా కామా ధ్యాయా 

పాల్యా త్వాగా (శైలీ (తాళా 

స్తారి ధారా భాటీ క్యాఖ్యాపా్య్యా 

నీనా మేహా వైస్మా స్యాధాంి! 

ఈ కింకణబంధ మెచట నుండి నారంభించి చడివినను శ్లోక మేర్చడును, 
అసలు కంకణ బంధ చ్మి తమిడి యని నేను భావించుచున్నాను. 

హ్ ఛత్రము. 

(ys 

rr క 3 లల్లో గ్ న క క్ ల శై 
et ret tae pr as 

ail ea Mrs ఛ్ 

ff న 

rem నాకం నానన 

న he 5 

న్ 

క క య! 

పటము (2 
Cb ae a ee iad ee dnt naa ala) 

ts పూండ్ల రామక్ళవ్వయ్య. (పః రా. వేం* వి.వి. పీరిక.పుట. 27 

25) 
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సంస్కృతములో 8 ఛందమున ఛ్మతబింద్ ముకరికము గలదు. దుం పొ. 

శాస్ర, కాశేవిశ్వనాధ శతకములోని ఛృతబంధ శ్లోకము. 
క6గ్రాక్ర ర్రాక్ష (తిరాకోరా ! రాజకాగ గతాజరా 

రాగసారో ళసాగాలా । రాకార్మాతీ కరాకరా ౨ 

(చూ. పటము _ 62) 

బొమ్మ యందలి శోకమిదియే. 

సంస్కృతమున 16 ఛందము లోకూడఛ్మ త బంధముకలబు, తెలు గున మా(తము 

కందములోనే ఛ్మృతము కనబడుచున్నది, 

మం. పా. శాస్త్రి. (వ. నం, బం. ని (గం, లో ఛ్యతబంధ లక్షణ మీ 

(క్రీందిది. 

క పథమ చతుర్ద పాదముల (వాలనులోమ వితళోముగామిళతా 

(గధితములున్న రెండును సగంబునశకే (భమకంబు లిట్ట వి 

శోధ విధినుండ దండమున ఛ్మతమునం (గమ తన్ లివింపగా 

బృధివిని ఛ్మత బంధమగు నృత్రము చిత్త ముఠీతి దే యగున్, 

ఇట్లు (పథమచతుర్ధ పాదములలోను ఏలోమముగా ఉండటయే దీనిలక్షణము. 

ఉదా 2 1. అశ్సకవీయము, 4.573, కందము, 

(చూ, పటము _ 63) 

“రారోద మవనక నసుధళ। నారద సమసమసన నా సదరి మరీచా?) 

“చారీ మారో విరాకా కరా పరదార ధచువక నదమదరళపా,? 

ఇందు & చువ్వలు గలవు, 

ఉదోః. 2, గ, వెం, కవి, (ప, రా. వేం, ఏ, వి, 659, 

3. కౌక్రాద పెద్దన అ భదాపరిణయిం, 2.250, 

ఇందు 10 చువ్వలు ఉండును, 

4. కనుషర్హి అబ్బయ్య ._ కవిరాజమనోరంజనము. 4.172. 

5, చింతలపల్లి ఛాయాషతి .. రాఘవాభ్యుదయము, 2.258. 

6, పీరి 3 4.246 
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7. ఓగిరాల జగన్నాథం _ సుమనో మనోధిరంజనము1, 

ఈ వావిలికొలను సుబ్బారావు. (శేకుమారాభ్యుదయము, 3_128, 

9, పూర్ణ పజ్జాబార్యులు . (శీరామభక్ర పము. 

10, ఏ(కాలవారి. శీ. వేం. చి. ర. కరము. పూ. భా. ఉంధ, 15 

11 టోడీ వాసుదేవరావు. చి తమంజరి. బంధ. రీ. 

12. బ్యుర్యాకమలాదేవి _ ఛందోహాంసి. 

13, రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి... కవిజనవినోడీని వాత వరి, పుట _ 50 

వునా కాకా లా ళో 1, పూండ్ల రామకృష్ణయ్య" (ప. రా, నేం* వీ? పొ పీఠిక, 

పుటం ల6 
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“4, ఎల్లూరి సరసింగ కవికృతము!? 

15. రావు కొండలరాయుడు .. చిితకవిత్వ దర్చణం.[వాత పతి. 

16. ఠంయాల లక్ష్మీ నృసింహాచార్యులు. (శ్రీ వేల్పు గొండ లక్ష్మీ 

నృసింహమహాత్మ్యము. 2 134. 

ఛ్మతము. రెండవరోకము, 

ఉదాః.. ధరణిదేవుల రాముమరం్మతి _ దళావతార చరి ఈ. 277. కందము, 

సురవర దరకర ఖరకర 

కరఖర శరవారపీర ఖరహరహార 

స్ఫుర దరనరవరి ధీరో 

(తరమారఘు రమ్యరకీ రణరతరధ్యా. 

ఆకారము మత్కత్వము, (చూ. పటము _ 64) 

సంస్కృ కం, చ్మాతకావ్యకౌతుకమ్, పుట 85. పటం... 42.లో ఇటువంటి 

చిషత్రదమున్నది. అండ్లు దీనికీ లక్షణమిట్లు చెప్ప బడినది. 

“అళ్వతఃశివరికో గచ్చేత్తతోనేమి ద్వ యేపిచ 

న్వేష్టం కోసేమ విన్యన్య ఛ్యతబంధే విదాం వరః, 
జ్య? (చి తబంధకావ్యమ్, పుట .. 69) 

మూడవరకము. శ్వేతచ్చ తము. 

ఉదొ;.. 1) వావిలికొలను సుబ్బారావు. (శ్రీ కుమారాభ్యుదియములో రెండు 

పద్యములతో ఈ బంధము నిర్మింపబడినది 

దోధకము; 

“రామహమస్త్రమ రాపటయుక్తా. 

(శీమదమచ్చు మరీ కచకస్తా 

సామ జరక్షరసారమణీ పా 

యాహరశీస్త జనార్దన కృష్ణా” 2321294 

కపిలవాయి లింగమూర్తి గారివద్ద లఖించినది*[ నాగకర్నూల్ + 

మపాబూబ్ నగర్ జిల్లా, ] 
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సుగంది: 

“కార హీరహార భూష ధాతతాత పూతకా 

కారణ,స్వరూప పాదకుంజ జా(ధ దీర్హికా 

కారికా వినాశ కాసుకామిత (పదాయకా 

కారుమావ మి్మతనీల కంఠ శస్త నామకా.) _3._.130 

(చూ, సటము .. 65 

ఉదాః... (2) 

రాపొటి ఓబిరెడ్డి _ కవిజనవినోదిని,. (వాతపతి, సట _ 71 

రెండు కందముల ఈ శ్వేతచ్చ(తమును చితించెను. 

mM? YI | Chal ai (ఎ యో 

(గగ [1111114114 | 
చాన్నాచని ఇచి పెటి టీ 

కవాతు సు ఆర ఉట 

య (త ము 

సటము..6ఈ4 



తెలుగులో చి తకవిత్వము 
198 

n
d
 

C
e
 

ta
y 
P
i
 

f
C
 

సన
్య
ా 

య
వ
న
 

౧
 

Y
A
 

h
n
 

t
i
 

~*
~ 

క
 

ర
]
 

య్
 

త
్
ర
ై
 

h
a
 

9 
క
క
్

 

య
య
 

ఈ
 

పు శు 

o
r
 

సో 

సే
 

/ 
a
 

డక్ న్వు 

శ్వేత చృ[తము 

సటము_.65 

Te బాొమర బంధనము 

పూ.5_ 0లో ఈ చామర నురంద చం మన మనార 
స 

సంస్క ఎల ములో రీఛంద 

బఠధను గలదు, 

స్ఫాతిభారం పరం సురమ్ 

సీతానే(త చకోరేన్లు 

కమూార సార తరస్ఫార 

బింబంనందెే రోమేళ్యరమ్స్.”” 
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మం.సా.ళాస్త్రి. వారి (ప.సం.బం.ని.[గం.లో. చామర బంధ లక్షణ మీట్లు 

న్నది. 

కతొలియడు గిందునందరయ దుల్యము (ష్మదృ మకత్వమున్నయం 

(డులకు సగంబునంద యొడగూడును దీనికి బింక్తు లారువై 

యలుగున ఖడ్గదింధమున కం ఘులు మూడను నాల్లుబంతులొ 

సలుపుదు రిట్టి కీలెరిగి చామరబంధము చామళాదులన్*_2. 

తెలుగులో గ.వేం,కవి.యొక్క (వ.రా.వేంవి.ఏ. 808లోని గర్భిత 
కందమునందు చామరము గలదు. అది వింశతి బింధకందము. 

సార్ వరహార వారా 

సారహరీ నరహరి హర శరకర నారా 

గొరధర' దీరచారా 

సారహరీ సురహరి సరసర సారళఖరా” | చూ, సటము...66 | 

సై లక్షణము నాధారముగా గాని యూహించి యాకారము నిర్మించితిని.కావున 

ఆకారము మత్కృతము, 

రెండవ రకము రావు కొండలరాయుడు_చి| తక విత్వ దర్ప అం. కందము, 

సట్టుకొను పిడియందు మొదటి పాదమందలి యత్తరములుండీ తిరిగి యౌ 

యకరములకో సంతమగును. ఇట్లు ఛ్మతబంధములోనలె పద్యము (పథమ చతుర్ద 

పాదభాగ మనులోమ విలోమము లగును, 

గ్రామురబంధము 

ణజటము ._ 66 

“నేను చనువును వయ మికని 
ధానమున మనముననిడి పద్మ శాణితలన్ 
పూనికిని కొలుతు నిరతము 

లానంగన ధానికమియ వనువును చనునే.”” (చూ. పబము_67 | 
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కను దయమక ని ధా 

పటము .. ఈ 

ఈ ఆకారము 'మత్క్బృ తము 

మూడన రోకము. ఠంయాల లక్ష్మీనృసింహా చార్యులు. (శ్రీ వేల్చుగొండ లక్ష్మీ 
నృసింహమాహాత్మ్యము 2_132. కందము. ఇది రెండవరకము వలెనే (పథమ 
చదుర్ధ పాదభాగములనులోమ. విలోముముగ నుండును కానీబంధము చివరలు 

కలుపుచు రెండక్షరములా వృ త్తిరీతి యుండుట ఇందలి (వత్యేకత. 

“ధీరప విమల తదాబ్దా 

భార్మశీ రత్న గర్భ పరపా సార 

అరక్ష దేవ పర్మస 

గ్వార |శీరమ్య వక్షపలమ విపరధీ ? [చూ పట 0.68 | 

పము _ 6కి: 

ర గంభిపొ త బ ధము 

బోడి వాసుదేవరావుగారు [చితమంజరి. బంధ. 24.] ఈ గంధపాత 
బంధమును (వానియున్నారు. 

చం॥ కరన! విరాట్తురంగ! కిటికచ్చకరూప! యశోవిశాల! (శ్రీ 
కర! (శితదాన సత్ విరుద! కంసహ! వానవప్ప తమి త! సు 
స్టిరధర! దేవదేవ! హరి! శ్రీధర! భాపజతాత! భూనరా! 
కరివరదా! వరా! సుజనకామద! (పోవుము నన్ను సత్కృపన్. 



తెలుగులో చితకవిత్వము 201 

కరస = మేఘమువంటి దేహకాంతి గలవాడా! [చూ... బభటము., 69 ] 

బారుల కక్షర సంఖ్యా నియమము లేదు, పె వరుసలో అంచున అడముగ 
GG 

“కవికిశోర వి, వాసుదేవరావు అని కవినామము గోవన మొనరింవబడినది. 

రాళ లా అ + ల న 

ఈ [షై హరా నై వై | 

మ్న్ 

( 

NY SMA 

fF we 
EEE Fn 

గంధపొ (త 

ఫటము...69 

“కవియిచద్చ పచ్చి నగతిం కోకలంబులుగా లివియించిి యని, మం, పొ, 

శాస్త్రి హరి ప, సం. బం, ని. (గం. పద్యము, 79 శాసించియన్నడి అశ్లే 
యిచ్చట అక్షర సంఖ్యానియమములో కవికి స్వేచ్చ గలిగినది, 

లం పువ్బపా[త బంధము 

టోడ్ వాసుదేనరావుగారు, చితమంజరి, బంధ. 23 ఈ పుష్పపా(ః 

బంధమును చి తించిరి, 

26) 
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చంక వరవ! రమావరా! సదయపం కజనాభ! రసాసమేక! ఫీ 

కరనరో కాంతకా! రొసవికాన! గదీ! నతరాగ! దేవరా 

యలిధర! కేశవా! సుజనతావన! కాయజ సుందరాఠగ కా 

పురహర సాయకా! వరద! (పోవవెనన్దయ వర్థిఅంగనున్ 

పువ్పపా|త 

పటము..?70 

ఇదీ గంథపా| తవలెనే 12 బారులు. 'సెవరునన “వరద సాఠసనయన 
కావలె” అని కలదు. [చూ. పటం, 70.) 

0. ఆందో భికాబంధము [సల్లకి] 

ఆఅందోళికా లక్షణము నం, పొ, శొత్రి. పారి (దే. సం, బం. నీ, (గం, లో 

ఇట్లు చెళ్చబడనది. పద్యము, 12, 
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“(తమన్న కొంబులుగా (గమేళకము జోకన్ శ డఖట్వాది రూ 

పములున్ సంధుఅయందు జి[తకలశ ద్వంద్వ ౦బు పూబంతి మ 

ధ్యము నందుం దల్మకిందుగా జదువ వర్గంబై న జద్యంబు హృ 
కర కా 

ద్యముగా నందును జేర్చికూర్చు చతురుం డాందోళికాబంధమున్,”) 

అవ్ని బియందును మొదలు చివర నాలు గక్షరములుండుటి నియనుమైనవి, 

వంపులో ఎక్కువ సంఖ్యలో అకరములుండుట గూడ సాధారణమే. ఈ దింధము 
తెలుగున కందమందే కలదు. 

ఉదాః. (1) గం వేం. కని, (ప. రా, వేం. వి. మి 808. సీసము, అందలి 

గర్భిత పద్య భనుక కందమే ఆందోళికా బంధమునకు సరిపోయినది. 

కదూరామా సాదయభరో 

భారశరా సా జలజసు వడనని జరసా 

సొరజనిన దవ సుజలజ 

సారధాశర ధార్ భయద సామారామా,. 

ఆకారము మత్క్భతము (చూ, పటం. 71, 

ఉదా*.. (2) నుబ్బరాజు _ నామధేయుడు. (శ్రీ గోవిందకృష్ణయాచేర్మిద 
విజయము. 4...?3. కందము, 

'రెండవవిధను : (1) బోడి వాసుదేవరావుగారు. చి తమంజరి, బంధ, 2. 

కుచ్చును కూడా పాటించి (వాసిరి, కుచ్చు కలిగియుండుట (వక్యేకత. 

పల కీ 
(శ్వర 

నటము _7 1 
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“సారస నే(తాధీరో 

దొరా! యరిదర వర, గిరిధర మురహారణా 

సార రసాట్టీ!' సారర 

సారవమణా! నిన్ బొగడవశమె. నే, సరసాల [చూ సటము, 72.] 

(2) రావు కొండలరాయుడు. చి తకవిత్వదర్శ్న ణం. (వొత[ వతి. కం, 

11. రథము 

ఈ బంధమును కందమునచి(తించిన 'మొదటికవి. గ,వేం.కవి. కందరథమున 

మధ్యలో నిలువున 9 గళ్ళు. అడ్డము మధ్యలో 9 గళ్ళు ఉండును. వై శిఖరము 
నుండి పద్యము మొదళగును. ఇందులో మధ్యలో నిలువున ఏర్పడే 9 గళ్ళలో కవి 

తస పేరునుగాని, కృతిపతి పేరునుగాని దాచిపెట్టును. 
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ఉదాః...1) గ,వేం.కవి.| వ.రా.వేం.వి.వి, 854 వద్యము. కందము, బొమ్మలో 
(పదర్శింశబడినది. ఆనద్య మీ (కిందిది. 

NU మీ వేంట నూడుక 

రామ కరిని పెక్క_డించి రమ్యగ జేశ 

(గామణీ గావన్ రాదా 

నీ మాయాలీల సూవె నీల“ గవతీ ” [చూ సటము.../ 3] 

ఈ కందమున 41 అక్షరములు 41 గళ్ళతో సరిపోయినవి. 

చదువుకొనురీతి ; పైన మొదలై తర్వాత [కిందకు కుడినుండి ఎడమకు 
మరల ఎడమ నుండి కుడికి అట్లు వరుసగా అడ్డగళ్ళలో పద్యమును పూర్తి చేయ 
వలెను. పై ఉదాహరణమందు మధ్యలో నిలువున “శ్రీ వేంకటేశ నీవెగతీ” అని 
ఏర్పడినది. 

ఉదా: .2) పూడిపెద్ది లింగమూర్తి సువర్చలా పరిణయము.1 ఇందువుధ్యలో 
“శ్రీ గోపా లకృష్ణయాచేం[ ది” అని ఏర్పడును. 

3) పురాణం సిచ్చయ్య విజయాశ్వచరి[ తము. ఉంభా. తృతీయాళ్వాసాంతం. 
పద్యను. 252. 'మొ_క్రము 44 అక్షరాలు. (కిందిమూడుగళు రెండుసార్లు వచ్చును. 
మధ్యలో “శీ పిచ్చయ్య” అని కృ త్రిక ర నామముగలదు, 

4) నాదెళ్ళవారి సో మెశ్వరీయము . “| శీదాసోదా పద్యము. 

5) వీరి అ.ఉ.రామా. 5.194 

6) వీరి కృష్ణానదీ మహాత్మ్యం 4.150 
అ 

7) వీరి రంగదాసీయము, “నారేదెల్” వద్యము. 

8) నాదెళ్ళ మేధా దక్షీకామూ రర్హి, శ్రీహన మృదామాయణం. బాలకాండ. 

286౬ వద్యము. నడిమిని కృతి "పేరు గలదు. 

9) బోడి వాసుదేనరావు. చి త మంజరి బంధ. 1రి. మధ్యలో నిలువున 

“వానుదేవరాయక విని” అని కలదు. 43 అక్షరాలు. 41 గళ్ళు మామూలే. మిగిలిన 

'రెండు రెండ చ్మకముల కొకొ_క్కటి చొ॥న అక్షరముల నమర్చెను. 

1. కాళిదాసు పురోపోత్తమ విరచిత సిద్దాంత [(గంథము* 

“గోపీనాథ వేంకటగిరి కవిం వేంకటగిరి fee కవులు 

పుట. 4ఉలిర్, ఉస్మానియా. 1910, 
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10) ఎల్లూరి నరసింగకవి కృతము. కాన్యము'పేరు తెలియదు. కందము] 

మధ్యలో “శ్రీ రాజాలక్మారాయనత”' అని యేర్పడును. 

11) కోలాచలం శ్రీజివాసరావు. సునందినీ పరిణయం, ఇష్టదేవతా (ప్రార్థన 
సమయమున (వాయబడినది. మధ్యలో శ్రీరామా నీవేర నాగతీ” అని ఏర్పడును, 

తేటగీతిన రథము, 

పద్ధతి యొకటే యైనప్పు డే ఫద్యముననై నను రథమును చిత్రించి చూవ 
వచ్చును, 50 అక్షరములుగల తేటగీతి, మధ్యలో అడ్డము 9 గళ్ళు, రెండుసార్లు 

వచ్చిన మొ _త్రము 50 సరిపోవును. అవ్వుడు నిలువు 10 అక్షరములు, అడ్డము 9 

ఆక్షరము లుండును, (కింది జద్యమున రథబంధములో మధ్యలో నిలువున 

“శ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర భారతి” అని పదిగళ్ళలో ఏర్పడినది, 
కే॥ గీ॥ గ్రీశచం( దాభ భద కీర్తీ (ప్రభావ 

'శేనధీ శంకర నిభా ఖలావళీ ని 

రాస చతులేం[ద మస్కంరి రాజచం(ద 

మౌళి జోహారుభాను సంస్ఫారకాంతి 

[రావూరి దొరసామిశర్మ. కళళ త్రేల్రు గులో చందోరితులు”. ] 

2) కొక్కొండ వేంకటరత్నం. బిల్వేశ్వరీయము. (ప.బింబము. 224. 

మ_త్తకోకిలతో రథమః 

రావు కొండఆరాయుడు.చి త కొవీత్వ దర్పణం. *౫8= 72 అక్షరములు, 

71 గళ్ళు. “శ్రీ వేంకటాచలరమణ వినుతి” అని మధ్య ఏఠ్పడును, 
మక్తేభమున రథము 
80 అక్షరములు. 80 గళ్ళు 

కొండూరి సీతారామకవి. సావిత్రీ నాటకమున రథబంథ మత్తేభము కఠఅదు. 
సీసము దాని కింది తేటగితిలో మహారథ బంధము. 

ఉదా 2. గోపీనాథ వెంకటకవి. శికుపాలవథ కావ్యమున “శ్రీరాజ గోపాల 

కృష్ణయాబేంద మహీరమణ”” అని మధ్యలో ఏర్పడును. 

1 కపిలవాయి లింగమూ ర్రిగారి వద్ద లభించినది నోగర 

కర్నూల్. మహాబూబ్నగర్ జిల్లా. 

క యస్వీజోగారావుగారి యతగాన చరిత. పుట* 268 
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అక్షర సంఖ్యనుబట్టి గబ్బు గీసికొనవలెను, 

ఉదా 2.2) అబ్బరాజు హనుమంతరాయ శర్మ పాకయాజి, గోశ్రీనందిరాజు 
లత్మీనారాయణ దీక్షిత వర్మితిలో చక్రములతో గూడిన రోథము_ఆ శద్య మీ 
(కందిది, 

సీళ (శ్రీజలజాక్ష! లక్షీ రమణీయ 

నానందదేహ! సత్యాభిరామ 

ధీభార! బుధవర ధ్యేయ! (శుత్యర్థాను 

భావితమత (గివాణవాగ్మి 

(ప్రాగ్ బంధహార! ధర్మ బద్ద దిప్తాశితో 

త్కర! విశ్వమూ ర్హ్వ్యకీ సరసముఖ్య 

పరకళా విలసిత సరస వాగ్యుత! కృతి 

విరచనాచణ వీరభృతి విరహిత 

తే॥ గీ నంది రాజాన్వవాయ రత్నాకర శశి 

లక్ష్మీ నారాయణాఖ్య! సల్లక్షణయుత 

భవ్య దీక్షిత బిరుద వి భాజమాన 
ధృతి చిదానంద సారస్య్వతీ నమోస్తు, 

తేటగితి పద్యము నాల్గుపాదములు నాల్లు చ| కములకుసరిపో వును, డొధథములో 

మధ్య నిలువున “శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ దీకీతక్ళతి” అని కృతిమము గలదు, 

[ చూ, పటసు...74] 

3) నాదిళ్ళవారి అ.ఉ. 7.150 17 గళ్ళు 

శ్ర వీరి, గురుభక్తి పభావము 1.159. 17 గళ్ళు, 
క్స్ వ్రి, థార్మికోల్లాసిని, ఏకాళ్వాసం, 332. 17 గళ్ళు. 

ర) వికాలవారి శ్రీ .వేం.చి రొ,కరము. పూ.భా, ఇంధ. 3. 

గి అడ్చుమిల్లి నారాయణరావు, నారాయణీయం. పట. 1185, 119, 

8) రాపూరి దొరసామిశర్మ. నిలువు 17 అడ్డము 15, మధ్యలో నిలుసున 
శశ్రీ బాలసరస్వతి దొరసామిశర్మ రవివర్మ”? అని ఏర్పుకును, 
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రథము 

పటము .._ 74. 

192. వతాకళా బంధము 

మరింగంటి వేంకట నృసింహాచార్యులు. కాలాంక నందినీ సరిణయములో 

(పథమాశ్వాసాంతములో (1-320) పతాకాబంధము నుత్సలఅమాలలో రచించి 

యున్నాడు. 

én వేద పదర్శన! నవీన ఘనద్యుతి దేహ! దేవదే 

వా! దర సారధారణ! శుభ| పభవాభరణ (వదీ_ష్ప! దౌ 

మోదర! వాసఖేదన దమోదయ! మానసవాస వాజరు 

(దాది మభావ! భావిత పదాంబుజ! తాపసబ్బందమోదదా. 

[చూ. సటము._75] 
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మం,పా, శాస్త్రీ, (వ, సం,దిం.ని.[గం.లో పతాకాబంధ లక్షణము, 
6 స్తంభాకారమునందు (దాక్చఠణముం ద|తత్య వర్గంబు లా 
రంభం బంతము నౌనటుల్ ధ్వజ పటాగం బట్ల యౌ నట్టు త్ 
చ్భుంభత్సార్శకమలందు మధ్య వదముల్ శోకాంత మాధ్యాంఘిగా 
గంభీరాశము లిట్లైనర్తురు పఠాకా బంధ మందంబుగాన్” 

2) బారతీయ సతాకాబంధము, 

[| చూపటను య 76) 

పతాకము 

పటము _75 

27) 
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భారతీయ పతాకబంధము 

శటము..76 

కం4॥ భారతలక్మీ కరపర 

రార ధురనర సురత్న రమ్యారక్ష 
యు 

కారణ నంబుల నరహరి 

నూరాకారాంగ కాసు మవిమల తరభా 

అ ల ననన ననా నానన నతన మ డాలు పా తరతమ జుమా 

కాకతీయ విశ్వ విద్యాలయంలో ఆం ధోవన్యాసకులు హరి శివకుమార్ గారు 
సంపినద్హి ఈ భారతీయ కకాకదింధము, వారిచే 'సేకరింపబడినదట, 
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198. సింవోనన బంధము 

ఉదా;.. రావు కొండలరాయుడు..చి తకవిక్వ దర్పణం. కందము. 

(శ్రీకరము లగుచు మహిలో 

నీ కరుణకు పాాతమగుచు నిన్వినుతింపన్ 

పాకారి వంధ్య వినుమిది 

చేకొని సిరులొసగుర్తి సిద్ధము జగతిన్. 

6 శ్రీరమణనినుతి” అని మధ ఏర్పడును. [చూ వటము...?? | 
ఆకారము మత్కృతము. 

చు షప Xi a 

సింహాసన బంధములు 

పటము _17 
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మం.పా,కా స్రీషప.బం,సం.ని.[గం.లో లక్షణము 69 పద్యము. 

“జలధి కరేందు హ_స్తయగ సద్మము లేర్పడునట్లు నేర్చునం 

జెలువగురేఖలం గలిపి సింగప్త గద్దియ దిద్ది ీర్చిన 

ట్రలరిచి బిల్వి చితగతి నం్బఘులు నాల్గును బూవి దానిలో 
ae ౧ 

పల నిమిడింవగా నదియ భాసిలుగేసరి పీఠబంధ మై” 

14, ధ్యజ బంధము 

గ్ 

భా} సందు లట 
గ్రా | 

గై స్త 
కరా! కవి రావు కొండలరాయుడు, చిత కవిత్వ 

z 
దర్పణం, 

| క౦1.... ధరోనిభో గా(తా 

ధారా ధర పాణీనుద వితత గుణరామొ 

మారార్థరిన్వేసు.ధా 

ధారా క్రై పెక వాద దరిసుచరి తా. 

- [చూ. పటము...?78 
ఆకారము మక్క్బృతము. 

1వ పాదమున రెండక్షరములు 3వ పాదములో 
1. అక్షరము పోయినది. 

పటము._.7రి 

15. గరిబంధము 

డీనిని;2ై ల బంధమని, మేరుబంధమని కూడ పిలుతురు. తెలుగున కందము" 
చంపకమాలళో ఈ బంధము క నదిడుచున్న ను సీసమునగూడ నిర్మింప వీలై నది, 
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రధ బంధమునకు వళనే దీనీ నిర్మాణ పద్ధతి యుండును. కాని రథమున 

(కందకు బోనుపోను మరల సన్నగిల్లును. చివరకొక గడియే వచ్చును. గిరిబంధ 
మున [కింద అడ్డగళ్ళు గరిష్ట సంఖ్యలోనే యుండును. 

ఉనా 3. ) శై లబంధము. కాణాద పెద్దన. - భ| డదాపరిజయము. 1.282 

కం (శ్రిశాగరు డాంచ ద్వా 

హాశిఎ సభలతిక శీలియాదృఠశే+ 

దాశరధీ కనక రోకనద 

యాశరది | శితాంబుజ భవయంచిత విభవ్లా. 

[చూ ఫటము..72 |] 

ఏ రి బ్రంకము, 

షన 

పటము _.79 

ఈ కందములో మొత్తము 49 అక్షరాలు. 49 గళ్ళు, [కింద గరిష్ట సంఖ్య, 

13 గళ్ళుండును. నిలువున మధ్యలో నీ గద్వాలకేశవి అని ఏర్పడినది. 7 గళ్ళు, 

స్తై లాత్మకమునకు సంచేతమేమొ. 7? గికులకు 1కి. 7 చొ॥న 7%7=49 గళ్ళు. 

ఉదా :_ 2) కొడవలూరి రామచం[దకవి మహాసేనోదయము శూర పద్మా 

దుల శివని స్తుతించు సందర్భము [3..166]47 గళ్ళు, (కింద 11 గళ్ళవి రెండేర్చ 
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డును. నిలువున మధ్యలో శీరానులింగవందే”అని ఏర్పడును, “దేహజ గర్వా(ది కులిశ” 

అని యనుచు గిరిబిండనును (వాయుట సముయోచితము 

3) బోడి వాసుదేవరావు, చి తమంజరి. బంధ. 1. 49 గళ్ళు, 

“శీగరుడాచలేశి అని మధ్య ఏర్పడును, 

4) త్యాగరాజ మొదలి. ను బహ్మణ్య విజయము!, (వథమాళ్వాస కందము, 

5) రామచం[దకవి. చితించినది3. కం, మధ్యలో “రామచందసుకవొో అని 

వర్శడును. 

6) కపిలవాయి లింగమూర్తి కృతము కం, నుధ్యలో క పకాప గిరి ఖండం? 

అని కావ్యనామ ముండును. 

చంగకదూలతో గిరిబంధిము. కొండూరి సీతారామకవి. సావ్నితీ నాటకము, 

నంస్కృ ళఈంల్పో 'మేరుబంధము. చితకావ్య కౌత్తుకష్స్, పట, 87. పటము. 43, 

16, గోపురము 

గిరిబంధము వలెనే దీని నిర్మాణము సాగును. శిఖిరమునుండి పద్యము మొద 

అగును. అడ్డమున ఎడమనుండి కుడికి మాక మే (పతిసారి చదువుకొనవలెను ఇదియే 

దీని యందలి (క్షక్యేకత. నిలువు దుద్యలో ఏదైన పేరు నుంచవచ్చు ను. 
తెలుగున ఈ బంధవమ కందమున చితిత మై కన బడుచున్నది. 

ఉదొ ఫక్ష్రే నాదెళ్ళవారి అ.ఉ.రామా. రామకసవము. సందర్భము, 

మా మహిాతా మనమున 

నీమంబును గొని తలంతు నినుగను గతి నీ 

నామమునె యనుదు మనుప్పు 

(పేమన్సతతంబు మీకు భృత్యుండగదా, 

“రామ ననుగనుమో” అని మధ్య 7 అంతస్తులలోను పైనుండీ (క్రిందకు 

చదువుకొనిన వచ్చును, 49 గళ్ళు. [చూ. పటము...80 | 

1. పూండ్ర రః మ కిప్తయ్య. [పరాం వేం+ వి.వి. పీరిక* వుట. 26. 

2 కపిలవాయి లింగమూ ర్షిగారి వద్ద లభించినద్కొ నాగరకర్న్నూల్ * 

మవపాబూబ్ నగర్ జిల్లా. 

కి యస్వీ థోగా రావుగారి, యతగాన చరిత. పుటః ల్లి ర 
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గోపుర బంధము 

పటము .80 

ల. ల నాదెళ్ళవారి. అ,ఉ.రామా. 7. 49. మరియు “స్వా మీమి( తి? 

పద్యము, 

3) నాదెళ్ళ దశీణామూ ర్తి (@ హనుమ దామాయణము కిష్కింధా. 205. 

4) రావూరి దొరసామి శర్మ, (శీ ఘటికాచల నరసింహశతకము. షద్గోప్పర 

ద్వార బంధము, 49 గళ్ళు, శ ఘటికా (దీశ్వర) అని మధ్య ఏర్పడును. 2వ 
రకము, సీసపద్యమున గోపురము. “| శీరాఘవాచార్యకృతము 1 మధ్యలో ళ్ ప సతా 

రామచందస్వామికి శుభము” అని (క్రిందనుండి పెకి చదివిన వచ్చును. 

1:. పంజరము. 

తెలుగున పంజరబంధము కందమున కనబడుచున్నది, నాదెళ్ళవారు దీనిని 
చితించిరి, 

1, మవాబూబ్ నగర్ జిల్లా. పాలె (శ్రీరం గాచార్యగారి వద్ద లభించి 

నదె, వద్యము. 
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ఉదాః... వీరి_ఆ_ఉ_రామా. 

కరివనుత వెంపార హిమము 

వివకుల నొనరు నగలట్టు వేసి విడకుపో 

పువలకు నానది యొదవగ 

లవు వరమిడు ముదమమున నలభముతన్ (బతుకన్.”” | చూ.పటము_ర ] 

Ree 

fo [e [eve 
DEGREES టీ 

ఇందు 57 అక్షరములు, నిలువు 9౫ఆడ్డయు ఈ మొత్తము 54 గదులు. 

పైనకొంకి. కొంకియందక్షర మొకటి, అది ఆవృత్తి 3సార్లు. కనుక 54+3._ 57 

మొత్త మక్షరముబు సరిపోయినవి. చదువుకొ నురీతిః (కిందనుండి పెకి "మొదటి 

నిలువునపోయి కొంకిలో అక్షరము కలుపుకొని రెండవ నిలువున (కిందకు దిగి 

రావలెను, ఇళ్లే తక్కిన బారులు చదువుకొనవ లెను. 
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(క్రిందనుండి రెండవ అఆడ్డదారున “వరులదలతు” 5వ బారున “వెలసినరఘు, 

రివ బారున “రవికులముని అని ఏర్పడును. 

ఉదాః. 2) వీరి. అ.ఉ.రామా. 7.151. దేవీస్తుతి సందర్భమున కందము, 

47 గదులు. 9%5 = 45 .2సార్లు అన్ఫ ్రి= మొత్తము 47, 

3) వీరి. అ ,ఉ రామా, భగవన్నుతి సందర్భము. “విమలహృదయి వద్యం, 

18. నత[త బంధము 

వ్మికాలవారి (శ్రీ, వేం.చి.ర,కరము. ఉ.భా. బంధశేషము. పుట. 53.లో 

కందములో నక్షత బంధమున్నది. ఈ బంధమునకు లక్షణము _ కనబడలేదు. ఈ 
లక్యమే (పదర్శిత మైనది కనుక లక్షణముగ భావింపవలెను, 

నత (తబంధము 

28] వటము.రి2 
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కం॥ ఫలవ వృషగిరి విహరణా 

గిలిపిడి నుతించితి నిటు గృపగొను (శ్రీశే 

షల షదురుముణి స్యందన 

విలసనుత సురఠిపు వితతి భిద శేషయుతా. 
గ్రీశేష ఎల్రీయుప్రదై స శేవుడుకలవాడా! లషదురు=వెలు గుచున్న, వి= అధిక 

స్క, లస=భ క్తిరసముత్కో నుత్క శేషయుతా=బలరామునితో గూడినవాడా! 

[చూ.పటము. 82 | 

కోజాగములందలి యక్షరములు కలియగూడిన “ఫశిగిరిప అనియు, కూడలి 

యక్షరములు గలుష “శేషవినుతి అనియు వచ్చును. 

మొత్త మైదు రేఖలతో నక్షతము ప్పూర్తియగును. 5 అంకెలగల చోట్లు 
కోణా గములు 1నుండి మొదలిడి రేఖ వెంబడి చదువుకొనుచుపోయిన నక్ష్మతము 

4 

పూర్తియగును, 

[2 

19. చదరంగముః 

చదరంగ కందపద్యము నాదెళ్ళ వార్కి అ.ఊ.రామా.లోనిది 
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ఆ పద్యము : *నగుమొగము ననను భవమయి, 

కగుమిగుల రహియె యసమపవదదుడవన నోగిన్ 

బగరికు బలముడు పులఘుత 

బౌగరడగు రవయు నోదవవు పృరికొనువలనుల్ ,” 

చతురంగ అశ్వపదమిది. చదరంగములో అశ్వపు నడకం వెంట నడిఏ 

చూచిన కోరుకొనిన సదములు వచ్చును. ఇందు గుజ్జపు గంతులందు [కమముగా 

“వరదుడి రఘువర వరములు” గ'నొసగుమి” అని ఏర్పడును, 

నిలువు 8 అడ్డము 8 'మొత్తము 64 గదులకో గూడినసి చదరంగము. 

సంస్కృతములో తురంగ పదబంధనుని యందురు. కందమున సర్వలసు 

వులు పాటించి రెండవ నాల్గవ పొదాంతముల “నల్” వాడీనస ఆ పొల్లు లతో గూడి 

మొ తము 64 అక్షరము లగును. 64 గదు5లో సరిపోవును, (వతి బాడన అడ్డముగ 

ఏడమ నుండి కుడికి వాయుటయే జరిగినది. పైనుండి (కిందకు ఆవిధముగ (వాసి 

పూర్తిచేయవలెను. 

ఈ నాదెళ్ళవారే ఇంకొకదానిని యేనుగుల్కు  శకటము నడకలతో కలిసి 

మర్మితి నడకలు గానంబడునట్లు రచించిరి. | 

'తేటగీతిన చదరంగము. 

నాదెళ్ళవారే దీనిని రచించిరి. కేటగితి (వతి పాదమునకు 16 అక్షరాల 

చొ॥న. 4౫16=64 అక్షరా లుండునట్టు రచియింసబడీనది. అది. 

బచ్చు జలిమల జరుగంగ నెరుపు దువది 

ససువు తగు రీతియో యామె సణగు కొనక 

ఆ కొనుడి మరుల బాయగు లు కుపడు మజ 

నులివడి దియోదు ముకరుద్ధ రిలరనాలు.”” 

చదరంగము. రెండవ రకము 

వేదులవారి ల.స. (ఆంధ్ర. చిస్ట, 26. విద్యున్మాలానృ త్తము పైఐ ధ 
వూ 

మున 32 గదులకు స3ప్రోయినది, ఆపద్యమునే మరల (వాసిన మిగిలిన 32 గ కలకు 
సరిపోవును, 
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ఆపద్యము ;: “రారా రావా రాధా తామా 

ధ్యారా మాభా మాకా మారా 

జేరా జాతా సారా భాపో 

మారాజేమాధీ పే ళా మాలిి.26. 

hay పటము_84] 

పటము _ 64 

తురంగపదములు కలుప్పకొనిన మతియొక వద్యమేర్సడుట ఇందలి (ప్రత్యే 

కత. ఈ చదరంగమున గ జ్ఞపు నడక లంకెలకో చూపదికినది. అవి చదివిన మరి 

యొక పద్యము వచ్చును. అది 27వది. పె చదరంగమున వేసిన అంకెల ననుస 

రించి 1 నుండి 32 వరకు చదివిన గుజ్జపు నడకలతో పద్య మేర్చడుచున్నది. అదే 

పద్యము మి*లిన గదులలో మరల ఏర్పడును. 

గుజ్జస నడకలతో ఏర్పడిన పద్యమీ (కిందిది. 

“రామా రామా మా రామా రా 

రామా తాఫో పేతా రాధ్యా 

జామాలావా సాతా రాధా 

భామా కాదీ. భారాజేజ"” జ 
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చతురంగముతో (వాయబడిన 26 కద్యమునకు “రికార (పాస, గుజ్తపు నడ 
కొెలితో అందుండి పుట్టిన పద్యము (౬. శమ కార (పాన కలిగినది, 

ఇటువంటిది పేదులవారి లస, (ఆంధ). చి.స్త, 28,29. గలదు. సర, 
కంఠాలో. చి; (తవకరణము 20 లో దీనికి లక్షణ మిట్లు కలదు, 

క కమాత్చాన చతుషే ష్కస్య పంక్తి చిక పరిలేభి క్ 

తురజావడ యానేన శ్లో కోన్య ఉపజాయతే.” 

విగ. గవాక బంధము 

సంస్కృతంలో ల స, వ్యాఖ్యరో గవాక్ష బంధ లక్షణ మిట్లున్న ది. 

కక్సిక్రెక్ర కోష్టాద్య ప్లై రూర్భ్వాధో ద్వకధికా(గత 8 

నవ కోష్టాం యత మధ్యాః సవ్యం వా సవ్యమాతిఖే త్ 

ఆద్యపఎ క్రిం మమారభ్య జాలదింధః స ఉచ్యతే 

[ల.స.చి.స్త. 37. వ్యాఖ్య] 

ఉదా: (1) వేదులవారి ల.స (అంధ్ర) చి.న్హ. 13 కందము. 

పై నుండి (క్రింద కడ్డబారులలో ఏఎడమనుండి కుడికి వరుసగా చదువు 

కొనవలెను 

(2) బోడి వాసుదేవరావు. చి తమంజరి బంధ. 11. కందము 

మధ్యలో “వాసుదేవరాయ సుకవిన్?” అని యేర్చడును. వీరు 

రధములోవలె ఎడమనుండి కుడికి, కుడినుండి యెడమకు వరుస 
పాటించుచు (వాసిరి. 

(3) గుడారు వేంకటదాసు. (పకృష్ణ బలరామచరిత చతుర్ధాశ్వాసాం 
తము. కందము మధ్యలో _ “శ్రీరామచంద్ర నీవేగతి ఆని 

యున్నది. 

కం॥ వే వేజ_ట వకోటన 

దేవీ! మాతా! మహాత్య దీప్తి నిక సుఖి 

త్వావా సంబిడు మాసీ 

(శ్రీవొసా పాంగ వినుతి(జేసితి జై జె. 
[ వేదులవారి అ.స, (ఆంధ్ర). చి. స్ట 43.] (చూ, పటము._.85] 
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గవాతబంధము 

కపటము _ర5 

నిలువున పైనుండి “వేజ్ణటమఖి శ్రీ నుతి జై” అని యేర్చడినది. 

21, వ్యజనము (విసనక జ) 

ఉదా;. రావు కొండలరాయుడు. చితకవిత్వ దర్పణం, సంచవామరముః 

“రణ కమాహతాహితాధి రాజకశార్డి చాపచా 

రణాధికస్తు తీర్యమానరాజిత మోద వా 

రణ ప్రియాతి భావబంధు రాదితాలి బాణరో 

కకా హితానుభావ _ _ _శారిచందజాతిభా.”? 

మధ్య దండమునందు “రమాధిపతిపణతి అని యేర్పడవలెను. కాని 

పద్యమునందు తస్పుకలదు, పద్యములో చివరి పంక్తిలో మూడు అక్షరములు 

పోయినవి, 

ఆకారము మత్కృతము. [చూ,పటము..86.] 
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లల.  ఆలనటముe (గుడ్డవిననక బు, 
(cA) C6 ew 

ఉదా;.. రావు కొండలరాయుడు_చి[ తక ఏత్వ దర్పణం, 

కం॥. సారస స్మ పపాత 

దారుజరణ రభస భగ్న దంభా హంభా 

వారాసుర పద్మనరా 

శూర కలా భరణ సకల సురషర వరదా. 

సె పద్యములో మొదటి పంక్తిలో 3 అక్షరములు పోయినవి, 

ఆకారము. మత్కృతము. [చూ.పటము _87] 

(గ (3 

క లాం న లా వల స సార్ ళ్ 
7 

IU క గ్గ 
ఫా 

మెర జూ 3 శ్రా గగ 
సా 

సద న 9 
జసు 

yo 

స 

సజ, 

నాన 

sss ee MS PNT 

SRNR I 

చి చే 

తరు 

స్టా (నా 

టు 

ట్ర 

గు 

వ థి నము { విసనక రి) 

సటము .రిర. 

అలవటము. (గుడ్డవిసనక రి 
రు G లు 

సటము.. 87, 
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93 'రాట్న ఐబఃధము 

టోడి వాసుదేవరావుగారు, [చి త్రమంజరి, బంధ. 16 కందము | రాట్న 

బంధమును (వాసిరి, 

వద నినతుంరాసాదససనాధా పారా జపా స  సనుదూ 

రాట్నము 

పటము_రిరి 

ఓ శ్రీరమణా! నాగశయన! 

నారాయణ! వరద! కంజన యనా! కృష్ణా 

వీరవర! ఏనతురగా 

సారస నాఛా! హరీ! వెసన్ నను గనుమా”. 

[చూ పటం...88] 

24, పాదుకా బందము, 

మం.పా, శౌాత్రి. (వే.సం, బం,ని.|గం,లో. పొదుకా బంధ లక్షణ 

మిట్లున్న ది. 
ళాల 

“భధ తాకారకదారు నుస్తక తలస్థ్రంబై న వర్ష్ణంబుతో 

దత త్యాంగుళి సంగతార్లములు (పాదక్షీణ్యముం జెంది పా 

ద్మతాణ ద్యయినొంది హృద్యమగు వద్యంబేర్పడం గూర్చగా 

ధ్యాతిం జి తతరోంబుగా దనరు గాడా పాదుకా బంధమై”, అ x) 
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ఉదాః.. గ,వేం. కవి, (వరా. చేంవి.వి, పద్యం 852 లో గర్భిత శ్లోకము 
పాదుకొ బంధద్వ యమునకు సరిపోవును, మొదటి రెండు పాదమురొక పాదుకా 

బంధము చివరి రెండు చరణములు మజీయొకటియగును, శ్లోక మీ [కిందిది. 

“రానదే (పోవమాధారా | రాధా మాహాత్మ్య సాగరా. 

రాగ సాహిత్య వాజీరా | రాజీ వాకార దేవరా. 

ఆకారము మత్కతము[చూ. సటదు._ర9 | 

పొదుకలు 

పసటము_89 

శ్లోకములోని మొదటి రెండు పాదములతో ఏర్పడిన పాదుకాబంధము, 

బివి వీరా బంధము 

మం. పొ, శాస్తి, (క. సం. బం నిగం, లో. వీణా బిర్య లక్షణ మిట్లు 

న్నది, (వద్యము.59). 

మృదు భేకస్తతి బర్వ బూర్వ పదమున్ మెట్టున్న చో వాసిత 
రద మూర్జాక్షర మాద్యమంత్యముగ సా, జా. లేగియో సాగియో 
మొదలంటం బొది గొంచు రానడి పదంబుల్ (వాయ బూర్వాం (ఘియం 

దదువాళించు దురీయ పొదమిది వీణాబంధ లక్షణంబగున్”_ 

29) 
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ఉదా ?_ గ. వేం. కపి. (క. రా. వేం వి.ఏ. 808 లోని గర్భిత వింశతి బంధ 

కందము. 

సార వర హారో వారా 

సార హాకీ నరహరి హరశర కరసొరా 

గౌరధర ధీర ఛారా 

సారహరీ నురహారి నరసర సాళభరా.” [చూ జటము..90 | 

ఆకారము మకత్కతము, 

ఉదా £... 2) రావు కొండలరాయుడు చ|తకవిత్వ దర్పణం, ((వాత[పతి) కందము 

3) బంధ స్ఫుబహ్మణ్యకవి. ఆం|ధమహాభ్యుదయం. 

ఫిళఛాబంధము 

పటము.90౮౦ 

బండ్ల సు బహ్మణ్యక ఏ _ ఆంధమహాభ్యుదయము నందు సరస్వతీ (పొర్లన 

సమయమున వీణా బంధమును చిం( తించుట సందర్భో చితము, 

ఉ॥ పావన భాసమాకి గుణి _ పాలన సజ్జన లక్యంలక్షణ 

శ్రీనిధి వేదమోద వర _ చిహ్నం సుధాకస రమ్య రాజ్య పా 

పావ్నతజిత్ స్వభావ విజ _ యాఘన ధీజన వంద్య సత్కళా 

దేవికతీ యమోఘ ధృతి... ధీనిధి సీతిమకీ లసత్ కృపా. 
ఈ బ;ధములో మెట్టు వరుసలో సద్య పాదములు నడిచినవి, వీణ “పైనుండి 

వద్యము “పా'కో మొదలై , మొదటిబారు “ణితో అంతమై, 2న బారన వచ్చి 
“పా ను కలుపుకొని మూడవ బారున పోయి నాల్లన బారున వచ్చి ోపాితో అంత 

మగును... రాజన “పా” నాల్లుసార్లు ఆ వృర్తి 4వ అడ్డబారున “సరస్వతీ” అనియు 
14వ అడ్డవారుస “ఎమోసమో” అని కలదు. మెట్లు తప్ప వీజాకారముసందెక్కడను 

పద్యాకచములు లేక పోవుట ఇది అత్షణదిద్ద మైనది కాదేమో యనిసించుచున్న ది, 
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28. స్వరకల్పిత ఉడకుము 

ఉదా క. రావు కొ ౦ండలరాయుడు. చితకవిత్వదర్ప ణం, (వాత (పతి. 

56. స్వరకల్పిత డిండిమము* 

పటము _91 

ఆకారఃను మక్క్యతము, | చూ, పటము.91] 

కం॥ దీరా మరగణ సేవిత 

శ్రీ రమణింయయర స్టలంబు చెన్కంద నుతా 

జేశన్ తగ శంకరనుత 

(శ్రీ రంజిత సుగుణపరిధి శృంగారనిధీ, 

వం నవరంగము 

నవరంగమన గృహవిశ్రేషము 

చుం.పా శాస్త్రి. [ప.సం.బం;ని.[గం,లో, వటీరో కుటీర బంధమను పేరో లక్షణ 

మొకటి గలదు, అది యిట్లున్నది. 
(| కమముగ. వీఠనాళముల (బాథమికార్మఘి త్ర దూర్య పాఠ్ళ్యవ 

(త్రములను మధ్యమాం(ఘులు శిరశ్చషక బున నంతిమాం ఘే గూ 

రిమి దళుకొంద (వాసి తల కిందుగ బల్కిన బల్కవచ్చు ను 

చ్చ మహిమ దెచ్చు క ర్హకిది సార వటీర కుటీర బంధమై.”' 
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భు చుచు. 

నవదంగము [గృవా వి శవము] 

పటము _ 92 

ఉదొ;ః. 1 గ, వేం కవి. (ప. రా, సరసి 808,లోనిగర్భిత వింశతి 
బంద కందము, 5 సారవరహారోవారా 

నారహార్ నరోహరి హూరిళరి కరి సారా 

గొరోధర చీరోచారా 

సారోహరీ సురహరి నరసర సారభరా.” 

ఆకారము మత్క్బృతము. [చూ,వటము...92] 

“5. కకట బంధము 

మం,పా.ళాస్త్ర, (పీ సంబం ని (గం.లో దీనికి లక్షణము, షద్యము.?!. 
“నిడుపుగ రెండు దండలుగ నిల్చిన రేకుల కడ్డు 'రేకులా 
అడి పట వై దునయి దిండ్ల్డుగ నుండలు రెండమర్సి రెం 
డడుగుల నుండలందు నడి యంజల రేకులయందు సంధి చొ 
పృడ నడపింపచున్ శకటబంధనుగా (దికటిం్మతు సత్కవుల్ ,? 



తెలుగులో చితక వితము 429 

కకటము J బండి] 

పటము..93 

ఉదాః... గ. వేం,కపి. (పంరా. వేం,వి,వి, 808లోని గర్భి తవింశతి బంధ 

కందము, కళసారనక్షరహార వారా 

సొారహఠీ నరహరి హరశరకద సారా 

గొరధర ధీరో దారా 

సారహారీ సుళహారి నరసర సారోభరా.”’ 

ఆకారము మఠత్కృతము 

[చూ పటము, 93 | 

౨0, లింగ బంధము 

మం.పా.శా స్త్రి. (పం.సం,బం, ని.[గం.లో.లింగబంధ తులసీబంధముల కొశే 

లక్షణమిట్లు చెప్పబడినది. (పద్యము. 17) 

కని హయసాయ కానల నిశారకర .వహ్నిశ రాశ్వ కోష్టముల్ 

విశదముగా నమర్చి యొకవృ_క్రమునందు బొనర్చి కుక్షిలో 
గుళలకవుల్ నిజేష్టమొన గూర్చి యొనర్చిన లింగ బంధమౌ 
సథవతి కింప్పగా దులసి బంధషిదే యగు ళెరికింస్పగా.?” 
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తులసీ బంధము నిదేమాదిరి నిర్మింపదగునని లకణములో చెప్ప బడినది. 

ఆ అక్షణానుసారము. పైనుండి (కిందకు 9,7,5,3,5,7,9 గదుల నేర్పరోచుకొన 

వలెను. కాని (కింది ఉదాహరణములో 7,5,3,1,3,5,7 బర్చరుపబడినవి, 

ఉదా ?. శరభోజ రచన. సంస్కృతము. తింగదింధము. 1 

| Manuscript. No. 2178_5వ శకము. ] 

ఆ శ్లోకము. 

“శర్వభ క్రి రతః కోరాడృష భోర్య పర్మట్టితః 
చునోహరీ జితారాతిః సద్విద్వద్వజ ఈశితా.” [చూ పటను-94 | 

లింగ. బరధము 

వటము..94 
ho wr 1 వజాజలాతా. జో నానా సమా ంవానో నిన ననాణననోను 

1, Vol, No. 1. in 1961. The Journal of T* M, S$. 5, M. 

Library. Tanjavur, 
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ఇందు మధ్య వరుసలో నిలువున “శరభోజి మహారాజి అని యేర్చడిసది. 
ఉదాః..2) ఆటవెలది. కపిలివాయి లింగమూర్తి కృతము, లక్షణ్రానుసారము 

నిర్మింనబిడిన ది, మధ్యలో నిలువున లింగమూర్తి కృతి కపిలవాయి అని వున్నది. 

3) పురాణం పిచ్చయ్య [1910 (పాంతం] “రాజగోపాల కృష్ణయాచేందు 
నై పార్ధివ లింగ బంధమును చెప్పినట్లు తెలియుచున్న డి, 

గ్ర. షోడశదళ చక్రము 

ఇది షోడశదళ పద్మ బంధమువతి ఉండును. ఇది సింహ రేఖా, (పమాణీ 

వృత్త ముల గనబడుచున్నది. మధ్యలో అక్షరమొకటి ఆవృత్తి 16 సార్లు, మిగిలినఏ 
చుట్టను 16 చెల్లి మొత్తము *2 అ ఇరముల వృత్తము దీనికి సరిపోవును. 

ఉదా ;. అప్పకవీయము. 4..'92 సింహరేఖా వృత్తము. 
రామ రాశీ రాగ రాధా 

రామ శాణా రాక రానా 

రామ రాజీ రాచరాజా 

కాపు రాణీ రాపు రాచన్ [చూ. పటము. 95] 

పోడశదళ చ [క ము 

పటము." 
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ఉదా +... 2) అడ్చుమిల్లి నారాయణరావు, నారాయణ్లీయము సప్పట. 111. 

సింహ రజా వృత్తము. 

త. బ్మురా కమలాదేని. భందోహంసి. సింహరేఖా నృతృములో. 

(పమాణిలో. 

ఉదా ఫా 1] మిన్నికంటి గురునాథ శర్మ. గౌరీ కల్యాణము. 3..61,62 రెండు 

(పమాణి నృతృములు కలిసి రెండు షోడశదళ చ|కము లగును, రెండును కలిసి 

(వాసిన మాలికా ఐంధమగును. అంగతి మొదటి (పమాణి యిటులున్న డి. 

“హరా! సురాసురా దరా | పరాత్పరా గరాద్మరా 

ధరా ధరా కరానరా | అరాళరాజ రాడ్డరా.” 3.6 :. 

ఏ1. శకట చ[కము [చతుర న చక బంధం] 

ఈ శకట చకమను పేర చింతలపల్లి ఛాయాపతి. రాఘవాభ్యుదయము 

(3. 293లో బంధమును (వాసీయన్నాడు. ఇది గ. బింధమునలె నున్నది. కాని 

దీనిని చతుర[న చ| క్రబంధమను సేత సంస్కృతములో ల,స్య శివపాదకముల 

సహ్మసము; పా.స; (గంథముల (పదర్శించుట జరిగినది, 

ఉదా ఏ. పా.స, 927 స్లోకము, 17 బొమ్మ. 

ల. స.చి.స్త.లో ఈ బంధ లక్షణ మిట్టు గలదు, 

ఈఆద్యు౦తాః సర్వ పాదేషు సమాః పొదాన్లి తమ్మ తయమ్ 

అన్యత (పాతిలో మ్యాచ్చే చ్చకం స్యాచ్చ తుర| సకమ్.) 

తెలుగున ఉదా :... చింతలపల్లి ఛాయావతి. రాఘవాభ్యుదయము. 3.293. 

కవశకేశ మహా రావ 

వరాహా కార కోత్సవ 

వత్సతో షావ భో దేవ 

వదే భోద్ధర కేశవ,” 

[చూ సటము.96 | 

మొదటి పాదము చివరి మూడక్షరాలు, రెండన పాదము మొదటి మూడత్త 
రాలును అనులోమ విలోమముగా ఉండును అశ్షే తక్కినవి. నాల్లు పొదాలలోని 
మొదటి అక్షరములు గా ఒకే యక్షరముండును. అది కేం దాక్షరము.. ఇక్క_డ “వి 

కేర్బదమందు గలదు. అక్కడనుండి వద్యము మొదలె దానితో నంతమగును. 
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శకట చక్రము[ చతుర[స చ[క బంధము] 

పటము .96 

ఉదా +... 2) మాణనక నృత్తము. రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి. కవిజన వినోదిని, (వాత 

(పతి. పుట, 70. 

లి ద్విశృంగాటక చక బంధనము. 

సంస్కృతములో సర, కం, రా; చితకావ్య కెతుకం లస; పా, న; 

ఇత్యాది [గంధములలో ఈ బంధము చూపబడినది, 

ఉదా :_ వేదులవారి. ల.స. (ఆం|ధము). చి. సృ.17 
గారా మావే రారే సంసా 

రారణ్యాస్తల్ రాగోద్ధామా 

మాగరెన్వార్ రామాతా సంస్ఫ 

త్యారాధ్యా వాణ్యా ధారారా. | చూ. సటము...౨7] 

30) 
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పటము...97 

ధాడాప మొదటి రెండుపాదాల యక్షరములు శృంగములను కలుపుచు పోవును, 

“గోద్దామా 'మొదలుకొని చివరివణకు శృంగాక్షరములను కలుపకొనుచు వలయ 

హస్ చట్టివచ్చు ను. 

సర కంఠా.లో దీనికి లక్షణము కలదు. [చి (వ. పుట.44 | 

“శంగాత్ (గంధం పునః శృంగంగంధేః శృగం [వజేదితి 

ద్విశృంగాటక బంధ స్మిన్నేమిః శేషాక్షరైర్భ వేత” 

ల్ల్రిం ద్వి చత మ్క చ|క్రబంధము 

సంస్కృతములో. ఇది. క, స్క సర, కంఠా; పొ. స్య చితకావ్యకొతుక 

మిత్యాది (గ్రంథముల (పదర్శిశము. 

సర, కంఠాొ.లో దీనికి లక్షణ మిట్టున్న ది. (చివ. పుట. 43) 
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“ఇహ శిఖర సంధిమాలాం వృిభయాదర్ధపమా (శిజ్రైర్వ 

ద్విచతుష్కు చ్మకబంధే నేమివిధా చావరం భమయేత్ 
ఉదాః. చేదులవారి ల. స, (ఆం|ధమ్బు చి. స్త. 18. 

విమాననవృ త్రము; 

కభజింతు (శీదేవిన్ భక్రీన్ 

త్యజింతు సంసారా సక్తిన 

నృజింప (శ్రీభావిన్ రర్తిన్ 

యజింతు సంభారా శ కిన” [చూ పటము._98 ] 

ద్విచతుమ్మ చ క్రబంధము 

పటము_ ౪6 

వెలుపలి వలయము మధ్యవలయము కలుపకొనుచు పోయిన మొదటి 

పాదములు పూర్తియగును. తదుపరి లోపల్కి మధ్యవలయముల కలుపుకొ నుచు 
చదివిన ౩,4 పాదములు పూ ర్హియగును, 

ఉదా;... 2) బోడి వాసుదేవరావు. చి తమంజరి, బంధ 6, నరోజవ్భ ము, 
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రతీ, గరుడ గతి చక బంధము 

సంస్కృతములో లస, చి,స్త 23; పా.న,చి, వ, 14 లలో ఈ గరుడగతి 

చ్మకబంథదున్న ది, (వదర్శిం వబడినది. 

లక్షణం : 

“మధ్యే స్యాత్స9ధమాది ద్వ్యంలతర పజ్బుళికర స్ప్ఫగే వోర్ద్వమ్ 

గరుడగతి చ్మకబంధో ద్వర్దే ద్వ్యనై క గస్రీమండలక 8” 

[ల.స, | 

పటము_99 

వదుల వారి లస (ఆంధ్ర) చి స్త 25, విద్యున్మాలావృ్త మిందు 
కుదాహరణసు. 

“మాతా యీవే భూశాతాసీ! తాతా యీభూతా జా సీమా 

నూతా పాతా పాయీ వేవః స్ఫీతాగ్యా నంకార్థ (శ్రీమా)) 
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మొ_త్రము 32 అక్షరములును అంకెలతో చూసబడినవి, అట్లు వరునగా 

చదువు కొనవలేె, 

85. కులాలికా చ[కబంధ ' 

ఈ బంధము చతురరో చ్మకదింధమువలె నున్నది. ఈ కులాల చక్రమునకు 

మం,.పా, శాన్రి. (వ.నం. బం. నిగం.లో లక్షణ మిట్లున్న ది .[వద్యము_6 "| 

“కుమ్మరసా'రె చందమున గుడన 'రేఖలు నడ్డుగీట్లు న 

(దిమ్ముగ గీసి చితగతి (దాక్పద మంకర మందు మధ్య పా 

దమ్ములు చుట్టునుందగు ఏధమ్మున (వాయ గులాలచ[క బం 

ధమ్మగు దుర్యమాదిమ పదమ్మున నేకత నొందు (గిందుగాన్”, 

తెలుగున చింతలపల్లి చాయాపతి _ రాఘవాభ్యుదయము -_ 1211న యీ 

బంధము చ్చి తిత మైనది. అది శోకము. 

“కమలా ముఖనాళీక 

కళీనా ఘని వారక 

కరవా మాంగ దాశీక 

కకీ దాఢ్యలలా మెక. (చూ. పటము_.100] 

కులా లిక చ| కబంధము 

సటము. 100 
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వ్ పంచశ్శంగ లేచా వివిడిత చ| క బంధము. 

సర. కంఠా. లో (2-315) ఈ బంధము (పవర్శిత మైనది. చితకొవ్య 

కౌతుకమ్. పుట. 94 పటను, 47 న. కూడ ఇది రచిత మైనది. 

దీని లక్షణము చి|తబంధకాజ్యుము.! వుట. 60. లో ఇట్లు కలదు, 

“శిఖ రాదన్య స్మాద్ వై (పతి సర్వ భమతి 'రేఖ మయాద్యర్హటు 

నే మౌ తదితర మర్ట ఏివిడిత చ్మక భిధె బందే” 

ఉదా;ః.. సర, కంఠా. 2.315. 

పంచశ్చంగ లేదా వివిడిత చక్రము 

సటము _ 1౧1 

మునులు నలో ననా ర 

1, రామరూవ షారకి విరచిత, “చిత కావ్య జాశతుక మిం 

నంన్కృ తము _ పుటం ళి4ఓ* చూడుడు, 
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“సానకీ జయ తాద్మత 

సరం తీ యమిత్మాత సా 

నారంపరం సచ జయీ 

శమితాన్యస్ట నే న సా.” (చూ. పటము. 101) 

ఇందు మొదటి రెండు పాదములు పంచశృంగములను కలుపురేఖల ద్వారా 

పోయి పూరియగును మిగిలి; రెండు పాదములు చుట్టును శృంగాక్షరములను 

కలుపుకొనుచు తిరిగి వచ్చును. మొదటి యక్షరము “సాి నాల్లుసాద్లు అవృత్తి 

యగును. 

లి7. నాగబంధనము 

దీనికి కుండలి నాగబంధమని కూడ పేరున్నది. (హమాన్యముగ) 
అభి అధ ఉం కొ ౯. జ Ser సంస్కృతములో చిితకావ్య కౌతుకమ్ మస్గారమరన్ద చంపూ సా.ర 

(వతాపరుదీయ మిత్యాని (గంధము లందీ బంధము | పదర్శింపబడినది, 

సంస్కృతములో కవులు (సగ్గర యందు దీనిని చ్మిత్రించిరి.  (వముఖమైన 

బంధ మిది. కానీ తెలుగున |వాయబడినంత విరివిగ సంస్కృతములో (వాయబడి 

నట్టు నాకు కనబడదు. ఈ బంకము హిండీలో కలదు. ఇంత విరివిగ రచించుటకు 

నాగుని దేవతగా భావించుట కారణమేమోయని నామట్టుకు నాకనిపించ చున్నది. 

తెలుగున చంవకమాలలో నెక్కువగున్సు కొలదిగ (సగ్గరా వృత మందును ఈ 

బంధము (క్షదర్శించుట జరిగినది. 

మళక్తేభోక్సలనూల, కంద సీసపద్యముల గూడ యీబంధము చిత్రింవ 

బడినది, 

అస్సకవీయము 4-575. న దీనికి లక్షణము. 

కం॥ ఇలలో సెనుబది నాలుగు 

నిలయంబులకుం బయోదనిభ నీలాంగా 

మెలిగొన్న పామువలె వెలు 
ఫలగున్ దల కోయ నాగ బంధంబునకున్, 
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మం. పా. శావ్రి. (వం సం. బం. నీ. (గం, లో.నాగబింధ లక్షణము, 

“సరిగా నల్ నవకోష్టముల్ నెబిపిలో సందంశ రీతిం బర 

స్పర 'రేఖల్ గదియించి పార్మ్యము లధో భాగంబు కోణంబు లుం 

బరి వేష్టింపగ( జుట్టి పుచ్చముఖముల్ (పాాగేఖలండీర్చి (న 

గ్రరయో చంకకమాలయో యొగి నిడంగా నాగబంధంబగున్ ౨ 

ఈ దింధమునకు (సగ్ధరయో, చంపకమాలయో (వాయవలెనని లక్షణమూ; 

అప్పకవి *ఎనుబదినాలుగు” అనుటలో గూడ చంపకమాల, (సగ్ధరలలోనే [వాయ 

వలెనని అర్హము. ఆతడు చంపకమాలలోనే [వాసి యున్నాడు. 
స్తోత సందర్భము లందు దీనినెక్కువగ కవులు వాడిరి, 

రంగాజమ్మ మన్నా రుదాస విలాసములో మన్నారు దాసు కాంతిమతినిగోర్ని 

(వలాపించి (పేమాతిశయ (పదర్శన సందర్భమున ఈ నాగబంధ చిత్రణ 
ముండుట _ ఆకని మనసంతగా 'పెనవేసికొనినదని తెలుపుటకని యనిపించును. 

చంపకమాలలో నాగబంధము. 

కలతోకల యందొక్కొాక్క యత్షరోము, [పక్క (కింద కండలుల మూట 

యందు రెండు చొ॥న. ఉండవలెను. 

కాని కొ ద్దిమందిక వులు తలతో కల రెండేసి చొ॥న ఉంచి (పక్కకుండలులలో 

ఒక్క. యక్షరము తగ్గింతురు [కింద కుండలిలో తగ్గదు. ఒక్కచోట తోకలో 

మూడక్షరములుంచి (పక్కల కింద ఉన్న మూడు కుండలు లలో ఒకొక్క యతర 

మునే యుంచుట కూడ జరిగినది. 84 అక్షరములు పటమున 64 అక్షరములుగా 

కనబడును. 20 సంధి స్టలముల 20 అక్షరములు 2 సార్లు ఆవృత్తి యగును. 

పద్యము తలతో 'మొదలై తోకతో అంతమగును, నాగబంధమును మొదట 

(తదర్శించిన తేలుగుకవి నన్నె చోడుడు 

దా kh నందితిమ్మన “పారిజాతాపహరణము” _ 5_94 

చంపకమాల: 

“జలజవితాన నీల ఖల సాల కులకతి వారవేళ ని 

శృలముని వార సాల నురచారణ యక్షనవానుకూల కం 

డలి వరహరలోల నరనారద తత్పర భూ విధేయయు 
జ్వల మన నీతి శీలిత వశంనద శ్మక రమా నికేతనా?” (చూ.పటమను .. 102) 
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ఉదాః. 2, 

నన్నెచోడడు. కుమారసంభవము, నాగాభరణముగ జెప్పు సందర్భము, 
3. భ్రైరవుడు _ శ్రీరంగమహత్స్యము, 5-291. 

నాగ బంధము 

పటము-_ 102. 

4% మరింగంటి సింగరార్యం. దశరధ రాజనందన చరి త.5_308. 

5) గ.వేం, కవి, [పంరా.వే. వి.వి. 662. 

ర) అవృకవీయము.4_576, 
7) రంగాజమ్మ. మన్నారు దాసవిలాసము, చతుర్ణాళ్వా సము, 

5) చింతలపల్లి ఛాయాపతి. రాఘవాభ్యుదయను. ౨.215, 

9) పృష్పగిరి తిమ్మన... సమీర కుమార విజయము. 4...78. 

10) కనుపర్తి అబ్బియ్య, కవిరాజ మనోరంజనము,4_)7 1. 

31) 



242 శలుగులో చితకవిత్వము 

11) వెంకయ్య. రామారాజీయము.337. 
12) తెనాలి రామభ (దక వి. ఇందునుతీ పరిణయం, 4.254. 

13) వావిలికొలను సుబ్బారావు. శ్రీకుమారాభ్యుదయము, 3.135. 
14) మరింగంటి నరసింహాచార్యులు. తాలాంక నందినీ పరిణయం. 2.293, 

15) ఓగిరాల జగన్నాథం, సువమునో వునోభిరంజనము.] 

1ర) అబ్బరాజు హనుమంతరాయశర్మ పాకయాజి. (శ్రీ నందిరాజు లక్ష్మీ _ 

నారాయణ దీకీత చరిత. 

17) తూము రామదాసు... మి|తవిందో ద్వాహము. 2.35. 

18) నాదెళ్ళవారి. అ.ఉ. రామా, 7..155,156. 

19) పీది, గురుభక్తి (పభావము,. 2.159, 

20) వీరి, కృష్ణానదీ మహాత్మ్యము. 1.122, 
21) భువనగిరి విజయరామ, గజేశ్వరీయము. 2.53. 

ఇందు “విజయ రమయకవి. గణపతికృతి అనియు వచ్చుస ట్రతరిములు 

కార్చు బడినవి. 

22) పురాణం పిచ్చయ్య, విజయాశ్వ చరిత, ఉ.భా, 3-198. 

23) పోతరాజు లక్ష్మీనరసింహకవి, మాఘప్పరాణము. 
24) కొడవలూరి. రామచం దరా జకవి. మహాసేనోదయము. 8.254. 

25) వి కాలవారి, శ్రీ.వెం.చి.ర, కరము పూ.భా. బంధ. 1. [తల 

తోకల గళ్ళలో “శేషాచార్య” అని కవిపేరు కలదో]. 

26) అడ్నువిల్లి నారాయణరావు. నారాయణీయము పుట. 117. 

27) ప్మికాల శే దేవమ్మ. వాసవదర్తా పరిణయం. 4.140. 

28) బోడి వాసుదేవరావు_ చి తమంజరి. బంధ. 7. 

29) బురా కమలాదేవి. ఛందోహంసి. 

30; సుబ్రహ్మణ్య విజయము. ఆశ్వాసము, 

'.పూ౭డ్ల రామక్ళవ్షణయ్య, [ప.కా+వే వివి, పీఠిక పుటం పకి, 

2 [పంరావేం.వి.వి. పీరికం సుటం ఎదర. [(వచురణ, 

ఆం| ప,సా+అ కాం 10 2 
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31) దామెరల అంకస్న. ఉషాపరిణయం, ఆశ్వా.5.పుట, 146. 

32) చింతలపల్లి వీరరాఘన కవి. మధురవాణీ విలాసము. 5_133, 

33) రాపాటి ఓబిరెడ్డి. కవిజన వినోదిని. (వాక |క్షతి, పుట, 57. 

34) కోలాచలం (శ్రీనివాసరావు. సునందినీ పరిణయము, (ఇష్టదే వతా[ పార్హన 

సందర్భ ములో, 

ర ఠంయాల లక్ష్మీనృ సింహాచార్యులు. (శీవెల్పుగొండ లక్ష్మీ నృసింహ 

క్షేత మహాత్మ్యము. 2.131, 

36) బండ్లసు[బహ్మణ్యకవి. జఆం(ధమహాభ్యుదయము, 2వ భా, 1.146, 

(నాగాభరణమని 'పేరిడిరిఎ 

న్ా రహ యిన ్ రానీ మాయ 

పలవన అవలం 

ఖే సంస 

a కై కాలా! లలో క 

రో 

నొగ బంధము. 

వటము... 1౪3. 
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లిం (సగ్గరా నాోగబంధము 
యు 

ఉదొ?.. 1) ధరణిదేవుల రామమం తి, దశావతారభరిత. 277: 

“భవ్యారామకిితీశా భవనవ జలజ [పాయ వై శవ్యకర్తీ 

దివ్యాగత్యాగరాజ ద్విమలరణ రమా ధీనభ్యదాపరాయ 

(త్రగావ్యారాకీర్ష నానాగహన వినత పక్షెజరా తీతధీరా 
నవ్యా సద్మేశభవ్యా నరభరణదిశా నాథ గణ్యోపసేవ్యా”. 

[చూ.పటము...103] 

(పక్కకింద కుండలుల నొక్కాక్క యక్షరమున్న ది. కనుక 3అకరాలు 

తగ్గినవి. ఆవి తలకోకలలో 3 అక్షరాలుపైన “వ్యా” 2సార్లు ఆవృత్తి యక్షరమ్ము 

మొత్త మయిదు.అసలు రెండు పోను మూడు అధికముగా అక్కడ చేరినవన్న మాట. 

(నగ్గరా నాగ బంధము అన్నియు నిశ్లేయున్నవి. 

ఉదాః_ 2) పిండి(పోలు లక్షుణకవి. లంకొవిజయము. 1.181. 

3) గోపీనాథ్ వేంకటకవి, గోపీనాథ రామాయణం. సుందర. 15368. 
4) చెలమచర్ల రంగాచార్యులు. ఆంధ(పతాప రుదీయ యశోభూషణము. 
5 అల్లమరాజు రంగశాయి. డీ. ఆం. చంపూరామాయణం, ఆరణ్య.79. 

ల మభ నాగబంధము 

విన్న కోటపెద్దన. కాయలో మత్తెభ నాగబింధము జెప్పి లక్షణము గూడ 
చప్పియున్నాడు. అతని లక్షణము, 

ఎనుబది పదములుగా చెన 

గొని యుషదేశమున దెలియ కుండలి బంధం 

బన జను తత్సదముల జ 

క్కని (వాలిడి వరుసజదువ గబ్బంబమరున్. 6_68, 

మక్తేభోత్సలమాలలకు 80 అక్షరములు నాగబంధములో  ఉండవళిననెడి 

లక్షణము సరిపోవును. కాని యాతని లక్ష్యము (6.69) మత్తేభము, నిర్మాణమున 

బొమ్మ వచ్చుటలేదు. మనకు లభించు సద్యమందలి యక్షర (కమము కొంతవజకు 

దెబ్బతిని యుండనచ్చు 
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ద్ ఉత్పలమాలా నాగబంధము 

ఉదాః.. 1) ఠంయాల లక్ష్మీనృసింహాచార్యులు. కుబ్లాక్సుష విలాసము, 3.127 
మ శ 

కుండలి నాగబంధము, | అచ్చతెలుగు] 

“బంగారు నక్కు సాలువలె వాటు తటుక్కు_న వెల్లు సామి లే 

స్సంగల వారు బత్తి మది సంతసమై లిలితారుచున్మసన్ 
రంగ నినుం దలంచిరి. సరాసరి గచ్చగునున్న చిన్ని"బం 

కింగొన (బోవుమయ్య గిడిగిచ్ళ కిలార్చిన లేమచేగమై.”| చూ.పటము. 104] 

పటము..104. 

పై తల్క కోకలలో మొత్తము 6 అక్షరాలు. కాని బొమ్మలో 5 అక్షరములుగ 

కనబడును. 

ఉదా: 2) వీరి (శ్రీ వేల్చుగొండ లక్మీనృసింహక్నేత మహాత్మ్యము,2..130, 
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ర్. కందద్వయ నోగబంధము 

రెండు కందభద్యములకు కలిపి మొత్తము €4 అక్షరము లుండునట్లు రచిం 

నాగదింధమునకు సరిపోవును, 

ఉదాః.. పురాణం పిచ్చయ్య. విజయాశ్వచరి[త_4ఉ భా 1.20,21; 

1) నారాయణ దే వేశా 

శ్టేర్రీ మురముఖ్య రాక్షసక్షయ సకలా 

ధారా వరద యజరాశ్ళం 

గారాంగా కుభనివేశ నాగారాధ్యా, 

2) ధీర సరమ వివే కద 

నమూరా మాకొంత భాస మానా స్యాకౌొ 

ర్యా రంభ| పీణ నయ 

జ్ఞారా ధ్యా జలజధరణ విషాయుత తడ్వా. 

6. సీస నొగబంధము 

దీనికి మహా నాగబంధమని గ.వేం కవి. పేరిడెను. (వంరా.వేం.వి.వి, 831 

నద్యదు. సీసము దానికింద 'కేటగితి, 

నసురభ్రీభానగ రాగ నూరా గణిత భామ 

వర్ణిత శాశ్వతై శ్వర్య ధామ 

వర్లిక దానవ వార పారా వార 

మధ్యమస్థా మహా మ_త్తవార 

న( మతా మరజాత నవ్యభవ్య యుతాసి 

రక్షిత తాపస రత్నవర్య 

వర్ణ రూపారూఢ వాసవాదర లాప 

హార గొరద్యుతి సారహార 

వరమురజ దమిత నుతహ సరసహాసన 

రాసలీలాభిలాష వరతమ పార్ధ 

భదవస్ఫుర వారణాపార భయద 

ఫణీివరొచల పాల (సకాతిరమ్య. 
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le క్ష వర్పుబంధము 

f- a క రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి. కవిజన వినోదిని, (వాత (నతి, ప్పట. $4. 

కృృష్పసర్న బంధనము 
ల 

పటము . 105. 

కం॥ గురువక్ష డీనవత్సల 

వరదా సురపక్ష తపన భాధువరమ్య 
స్టైర మస్క_ర్యజ సన్నుళ 

నర సాకర భవన నీ భజన నే మరువన్. [ చూ.సటము..105] 

ర. నాగద్యయ బంధము 

ఇది తమిళమున నున్నది. బొన్ము ననుబంధములో తమిళ సద్యముస జూపితిని, 
పటము..143 | 

తెలుగుక ఉదాః. రాపాటి ఓబిరెడ్డి, కవిజన వినోదిని. [వాత్మపతి. పుట. 69. 

'కెండు కందములు, 

1. శారద నీరద సితకర 

తారస్ఫుర కీర్తి సుజనదర్శన వక్తి 
“దీరా సంగర దీరా 

రారా వీరా సుదక్ష రాధాకొమ్యాా. 
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2. రీరా సుదీవర ముదక 

రారా రా సారమూ రి 1పారాధితదే 

రారాజనీతి సంపా 

రారాయవ్యయ భవహర రాజశ ర క్రాక్థి. 

ఒకపద్య మొకపాను తలనుండి కోకవణకు మతీయుక సద్యము రెండవ 

పాము తలనుండి కోకవజకు (వాసియండును. అట్లు చదువుకొనవతెను, 

9 అష్టునాగ బంధనము 

క ర తెలియదు. కొవ్యము తెలియదు, కపిలవాయి లింగమూ రిగారీవద 
అల క స్టే 

లభించినది. అందలి వద్యము కందము, బొమ్మ కలదు. 

ఇ ఎక 
క abi ఫా! a a) lal (ad 2౯ 
THE CER Asoo 4a 
CEI vw sy 

oe చ ల న ie de 
TAN శు ఈ న SM 

SN యయ రు నట 
రం క య! 

YIM 
జ శ మ he Abn ce Cle 
DEINE By 

మ్ పీ 

ఉస్ట్ర ఇగ పంద ము 

పటము._106 
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శ (శ్రీరమణ మురమదాంబుజ 

వార ద్విజరాజ సార వాత జరడ్లా 

నారద కిల్చిష హరవర 
సూరిగణన్వాంత తోష కూరముకుందా. [చూ, సు 106] 

ఒకొ_క్క. సర్పము తలనుండి తోకవజకును ఇదే పద్యము (వాయబడి 

యుండును. అక్షరము విడిచి యక్షరను "రెండుసార్లు ఆవృ త్రియనును. అనగా పె 

సద్యములోవి మొదటి రెండు పాదములలోని సరి అక్షరయుదు ోర్కొక్కార్కోచాం” 

మున్నగునవి రెండుసార్లు ఆవృ త్తియగునవి. ఆకే 3,4 పాదములకూడ జవగును, 

10. ఆన్షకోణఫణి. 

ఉదాః.. రావుకొండలరాయుడు.... చితకఏల్వ దర్చ ణం (వాత (పతి, 

32) 
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ఉక రామసరాగ _ సకలిరాండ సవర్షిక (బోవ వేదయన్ 

భామితరీతి (దోయు రసభావుకలీల నహింపదేవ శ్రీ 

భూమహిళా వలా వినత పోషణ దక్షయ లౌగళాలి స 

కోరరు ప రహిగోవదదన్యు విఘాజి సొదరా, 

(చూ, పజము.107.) 

పెపద్యమున కొన్ని అక్షరములు పోయినను కొన్ని తక్పులున్నను బొమ్మ 

మా( తమిదియే. ఊహించి నిర్మించితిని, ఎనిమిది కోజముల యందు “రాపు కొండ 

భూవభాషి అని కలదు. దీనిని జట్టియే ఆకారము నేను నిర్మింపగలిగి తిని, 

వే bs నవ: "ణఫణి, 

రావుకొండలరాయుడు...చి. తక విత్వదర్చ ణం. (వాత (పతి, 

పంచచామరోవద్యము, 

అష్టకోణఫణీయందు మధ్యలో 2 కోణములు ఏడునబడినఏ. ననకోణఫణి 

యందు వుధ్యలో ఒక కోణము విడువదిడును. 
కోణనుల “మురహరచరణ స్తషిను అని ఏర్పడును. ఈ బఐంధమున 

ఆనృత్తి అక్షరములు 9, మిగిలినవి. 53 'మొ త్రము 64, 
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లెండుకోణా[గాక్షరముల దుభధ్య 6 అక్షరములుండును. 

“మురారి వీరదర్పహ్మ పముగ్గవాద ధీచణా 

(పరావర[ పణ మద త్త భావకా_.వేదరీ 

హరి వర [వద కమాముభార విందసద్మ స 

వం (వమోవ శ స్ట భూవరేం[ద దండముల్ , (చూ. పటము_ 108) 

పద్యము. రెండవ పాదములో ఒకటి, నాల్లవపాదమందు నాల్లు అక్షరములు 

పోయినవి. ఆకారము మకత్కృతము. 

దీని ఫద్యమందలి రెండవ పాదములో పోయిన అక్షరము “వి గాను, 
నాల్లవపాద ములో పోయిన నాల్లింటిలో రెండవ అక్ష్షరను రి గాను, నొల్గవ 

యక్షరదు “రి గాను నేను పటమును బట్టి గుర్తించితిని, పద్యము రెండవ పాదము 

మొదటి యక్షరము మూడవ పాదము చివరి యక్షర మొకటిగా ఉండవలెను. అప్పుడా 

యక్షరము పటములో సరిపోవును కాని పవ్యమున (వ పలు ఉన్నవి. అవి 
(వాత్మవతిలో తప్పులుగా (వాయబిడినవని యూహజేయుచున్నా ను. 

కోట వమ త్స్య్వబ- ధము చేయ 

లక్షణము; మం. పా, శాస్త్రీ, (వ.సం,టం, నీ, (గం.లో మత్చ్యబంధమునకు 

లక్షణమిట్లు చెప్పబడినది. పద్యము ౪5, 

“నలుకంకబులు పుచ్చముజ గలుగు వీన వ్యక్తి గల్పించి త 

జ్ఞల వికేవణ పక్ష గాక్షర చతుష్కంబాది మాంత్యాక్షరం 

బులుగా బాదచతుష్టయం విటునటుం బొంకంబుగా బోయి రా 

గల వింకంబున నందు. వాయనది నాకొన్మత్స్య బంధంబదిగున్ .” 

ఉదా *.. 1) శంయాల లక్మీనృసింహాచార్యులు కోజ్దా కృష్ణవిలా సము, (అచ్చ 

తెలుగులో 3.123. మత్చ్స్యబంధము కలదు 

ఇది భ(దికావ్భ_త్ర్లము నందు కలదు, 

కళ గ్రాస్ కన్నయ పహుటాహుటీ 

కోరి జేరితిని మేరగా 

గార వించి కొల. (దోలంగా 

మర యాౌార యెద నెంతురా" 

(చూ. పటము. 109, 
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మత్స్యము (చేయి 

వటనసు_ 109 

కన్నునుండి మొదలై కళ్ళను గలిపికొని కోకను జుట్టి మరల మరొకవైపు 

కౌళ్ళను జుట్టి కలుపుకొనుచు పోయి కన్నుతో సద్యమంతమగును, 

ఉదా ;- 2) ప్, (శ్రీ వేల్పు గొండ లక్ష్మీనృసింహ మహాత్మ్యము 2. 133, 

“భద్రతా 

2) తూమురామదా ఎ, మి తవిందో ద్వాహచు. 2.37. గభదికా.” 

కరి కూ ర్మ బంధము [ ఆం బేలు] 

మం.పా శా స్రీ. (ప.సం.బం.ని,గ లో కూర్ముబ.ధముసకు లక్షణవి.ట్లు చెప్ప 

బడీనది. 

“ఆది పదొంత్య పాదముల యత్ష్మరముల్ నులి దుధ్య మార్యఘయం 

దాదిమ తుర్యముల్ చరమమైక్యము పొందునటుటి్ మఖొక్షి కం 
గ నో ప ఠొదిగ జుట్టి వచ్చు గతి నచ్చస్పవృ త్తను కచ్చపా కృతిం 

బాదుకొనం జుమీ కమఠబంధమగుం (గను గుంభనంబునన్ ౫ 

వారి లక్ష్యశ్లోంము, నిరోష్ట్య దింధళత గర్భితమైనది ఇదే బంధమున (వన 
ర్భింవబడుచున్న ది. 
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“రాక్ర రాక (ఆరా కారా 

రాజ తాగగతా జరా 

రాగా సార రసా గారా 

రాకొ రాతి శరా కరా. 

ఆకారము మత్కుతము. (చూ. సఓము_110] 

ఉదాొః._. 

2) ఈంయాల లక్ష్మీనృ క 

త్రముస ఈ బంధదును (వాసిరి, | అచ్చ తెలుగు] 

కారడిమేర్ మెబుంగు మెయికన్నయ సిం 
గారపు హొం న్ను కోకపరగ న్వెనుకన్ 

దార వెదాయల న్మెదుపదోటు జగా 

'మేరలుసాము కస్ట పులి మెల్పడుకో, 

కృష్ణావతార కధవర్డించు సందర్భ ముల మత్స్య్యకూర్మ బంధముల చ్మితిం 

చుట ఈకవి సమయస్ఫూ ర్రి మెచ్చ దగినది. 

నుత్యమునకునలె కూర్మబంధమునందును తల్క కాళ్ళు, కోక్క ఒరొకపై. స్ప 

కాళ్ళు చుట్టి రిరిగి ముఖమునకు పద్యము చేరును. 

సింహాచాడ్యులు కుడ్దా కృష్టవిలాసము. 3 12ళ. జలద 

ళు 

కూర్చ ము [త టీలు | 

ఫట్టము._ 110 
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40. గెళికా బంధము [బల్లి] 

ఈ బంధిమును చితించినవారు కపిలవాయి లింగమూ ర్హిగారు. 

ఇది తేటగీతి పద్యమున సరిపోయినది. పద్యము బల్లి తలనుండి (పారంభమై 

కోకకుపోయి తర్వాత ఓకచై పు కాళ్ళ నుచుట్టి చివరకు మరియొకవై పు కాళ్ళను చుట్టు 

టళో పద్యాంతమగును. 

తే॥ గః శ్రీకా శొధీప భవబంధ శేష శోష 

భక్తజన పారిజాతక భవ్యరూవ 

సతిత పాతక హర! హరి! నతనరశుభ 

పరమధామ విభవ! వను! నరససులభ. 

[ కపిలవాయి లింగమూ ర్రి కృతము | 

(చూ, షటము_111 | 

పబము..1 1 

41. గోమూ (తికా బంధము 

గోవు (ఎద్దు) నడుచుచు విడుచునప్పుడు మూూకమిరు (వక్కల వంకరగా 
మూలలు దేలి యాకారో మేర్చడును. ఆట్టే యాకా రములో పద్యాకరములు లిఖింబదిడి 

కస్పదుటయే గోమూతికొ బంధవమనబడుమ 

సంస్కృతమున నీది కివ శ తాబ్బమునుండి వాడుకలోనున్న ది. శిశుపాలవధ, 

కీరాకార్దననీయమన్సు. దేవీశతకము ల. స్క సార పా.స్కః శివపాదకచుల రేణు 

సహసం; నర, కంఠా? ఇక్యాది సంస్కృత, గంథముల గోమూ (తిక [వదర్శింప 
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సంస్క తముఖఫో దండి కా. దో, లో. (3-78) లక్షణమిట్లున్న దె, 

“వర్ణనామేకరూకత్వం యడ్వేకా_న్లర నుర్ణయోః 

గోమ్మూతికేతి తత్ (పాహుర్దుష్క_రం తద్విదోఎదుః .” 
తెలుగులో “యెద్దుచ్చ రేఖల మూలలందు” |వాయవలెనని అహ్పకవీయడు 

(4.570); చఇస్పుచున్నది 

కాాచూ. లో (6 64). లక్షణమ్ట్టున్నది. 

“వర్షములు మూడుపంక్షుల వరున వాపి 

మూలలందోలి గోమూ(త లీళచదువ 

నుక్తి వద్యంబు దానగు చుండెనేనిం 

దసెరు గోమూ[తికాఖ్య బంధంబుననగ,” 

అవ్వారి సుబహ్మజణ్యశాస్రీ ఆంధ కాద. లో (3.80). గోమ్మూతికా 

లక్షణమిట్లుగలదు. 

తే॥గీ॥ పద్యమున రెండు సగముల వర్ణములును 

నడుమ నొకొ-_క్క. వర్దింబు విడిచి పెట్టి 

సర్షముల కేకరూపత వరలజెస్ప 

నమరు గోమూ(త్రికాబంధ మసుకరంబు, 

నుం. పా. శాస్త్రి. (ప, సం. బం. నిగం. ల్ో; గోమూతికా లక్షణము, 

“కుటిలందై పొడవై మిధోభి ముఖమౌ గోమ్మూత రేఖాకృతి 

స్ఫుట'రేఖాద్వ య రెండుగీట్ల నడుమం బౌందించియో లేక త 

తట రేథాంతర గేహపం క్రియుగళిన్ (వాల్నింపి యొండొంట బి 

ల్కు_ట కర్గంబుగనో ఘటింతురు కవుల్ గోమూ తికాబంధమున్. ౫” 

తెలుగు కవు లెక్కువగ కందముననే ఈ బంధమును రచించిరి. 

ఉదా: (1) తిమ్మన, పారిజాతాపహారణము. 5-94. 

కం1॥ విదళిత దైత్య రమాగ్భహ 

పద సారసవినతదేవ పతగశహాయా 

చిదమిత చై త్య శమావనహ 

మదవారణ విమకభానమత పాశజయా (చూ. పటము. 112. | 

మొదటి రెండు పాదములు పైమూలల్లో (వాసి తర్వాతి రెండు పాదములు 
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(క్రిందిమూ9ల (వాసి చదువ గోమూతిక యగును, మూలలలో పైనుండి (క్రిందకు 

పెకి చదువుకొనుచుపోయిన రెండుపాదములు ప్తూర్తియగును. తదుపరి మొదటి (క్రింద 

మూలనుండి పైకి మరల [కిందికి మూలలగల యక్షరములు చదువుకొనుచు పోయిన 

చివరి రెండు వాదములు పూర్చయగును. 

విధ ఇ చవ సూర మాసు పద సారస విన భపవపటభెేే ్యచాయా 

AUN AAA 
దమ బహైధుశమాదవహామదడ వార అవి ecm 

పటము. 112 

కందములోని మొదటిరెండుపాదములను పెవరుస మూలలలోను,చివరి రెండు 

పాదములను కిండినరుసమూలలలో ను వాయుట జరిగినది .కానిరేఖలన నుసరించి పై నుండి 

కరర్ప)త్రో (పారంభించి తిర్వాత క్రందోది'ను కలుప్పకొ చెనోశ్రితర్వాత త్ర ఇటు 

పైన (కీందరేఖ మూలల యవ్షరములు చదువుకొనిన మొదటి  రెండుపాదములు 

వచ్చును. ఆస్తే [కింద కచ త్రో (పారంభించి పెన “ది ను కలుపుకొని [కింద 

కరక? ?న్సి కలుప్పకొని తర్వాత నున్న “తోను కలుపుకొని యిట్లు (కింద పైన 

మూలల యక్షరములు కలుపు చదువుకొనిన చివరిరెండు పాదములు వచ్చును, 

కావున రచననులో అశకరము విడిచి యక్షరమొకటిగా ఉండవలను, ఈ లెక్క_స 

సద్యములో సగభధాగమునకు చూచుకొనవలెను, అనగా మొదటి నగభాగములోని సరి 

అక్షరములు రెండవ సగభాగములోని సరియడరము లొకటిగా ఉండునట్లు రచింన 

వలసియున్నది. 

దీనినే ఇంకొక విధముగా (వాయదగును. పైవరుశ (క్రిందివరుస కలిపెడి 

ఏకరూసతగల యక్షరములు (ఆ వృ త్తిగల యక్షరములు) మధ్యలో (వాసిన దానిని 
పెవరుస చదువుకొను నప్పుడును, [(కిందివరుస చదువుకొ నునప్పుడును కలుప్ప 

కొనవలెను. ఆ రూసమిది,. [చూ పటము, 113. | 

వి Me oS ప స 

ఉన్ల 
ణు 
యం 

నాని 
చె 
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ఇది మూలలమధ్యలో 'పైవరుస్క (క్రింద వరుసలలో (వాయబడినకీరు. కొని 

మూలలపై అక్షరములు (వాసిన రీతిగూడ గలదు. 

ఉదా. సర. కంఠా. సంస్కృతములో బొమ్మ (వదర్శింపబడినది. 

దొమ్మలో (వాయు విధానమేదైనను రచనారితి మాత మొకసే. నద్యరచన 
ములో భేదనముబేదు. కందమున. 

ఉదా: (2) గ. వేం. కవి. (ప, రా. వేం, ఏ, వి 808. గర్పితకందము, 
మరియు 6827, 851. 

(3) కనుపర్తి అదబ్బియ్య_క విరాజ మనోరంజనము, 4.170. 

(4) కందుకూరి వీరేశలింగం_రసికజన మనోరంజనము. 1.170. 

(5) పురాణం పిచ్చయ్య ఏజమా శ్వచరి త, 3_197. 

(6) ఈదులపల్లి భహానీశ _దర్మఖండము. 4.271. 

(7) ఓగిరాల జగన్నా ధం_సుమనోనునోభిరంజనము. 1. 

(8) వావిలికొలను సుబ్బారావు. (శేకుమాగాభ్యుదయము 3_. 132. 

(2?) నాదెళ్ళవారి, అ, ఎ. రామా. 6.213; 5 శీరమణీయి, “భగవంత 

పద్యములు. 

(10) వీరి సోమేశ్వరీయము . *భరనాయకి పద్యము. 

(11) నాదెళ్ళ మేధా దక్షీణామూ ర్తి (గ్రీహనుమ్మ దామాయణము,ఆరణ్య.3074 

(12) కీర ఉృత్తమజీవయా[ త _55, ఆశ్వానాంకము. 

(13) రావూరి దొరసామిశర్మ్నశీఘటికాచల మహాత్మ్యము. “హరిహయ? 
పద్యం. 

(14) పికాల (శీదేవమ్మ_వాసవదత్తా పరిణయం. 4.143. 

(15) వి కాలవారి. శీ. వేం. చి. ర. కరము. ఉ. భా. పూట, 53. 

(16) వావిలాల వాసుదేవళాస్తు9లు, రుక్మిణీస్మరణము. 2 

(17) దామెరల అంకన్న ఉషాపరిణయం, పుట. 51. 

118) కోలాచలం (శ్రీనివాసరావు.సునందినీ పరిణయం, దేవతా (ప్రార్దన 

సమయములో. 

1పూండ్ర రామకృ్ళపయ్య. (ప రాం వేం* ఏ. మిపీరిక.పుటు.&ర, 

2 పూండ్ల రామక్ళ వ్ల య్య. (పం రాం వేం. పింవి-పీఠిక.పుట.జేతెం 

33) 
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(19) ఠంయాల లజ్మీన్పసింహాచాట్యలు.శీవేల్పుగొండ లక్ష్మీనృసింహ 
మహాత్మ్యము, 2-135. 

ఈ. ఛందమున 

(1) కివికల్టు లత, నారాయణి? శోకము, 

(2) తరుమామిడి రామస్వామి. ఆం ధికిరా తార్జునీయము. (అచ్చ తెలుగు | 

వీడే వేల్చా ఏ డేవెజూ 
జె 

కడ (వాండా ఏడం పోడా 

వీడే బొల్సా వీడే రోజీ 
ల ళో 

వడం గోడా వీడంగీడా. 1. 

గోమూ|తికకు రచన తీరు (పడానముగాని నృత్త మేడై సను గావచ్చును* 

వివిధివృత్తముల (వ్రాయబడినది గో మ్మూతికము. అట్లు (వాసిన కవులు, వారి కావ్య 

ములను పేర్కొ_నుచున్నా ను. 

1) డరణిదేపుల రామమం్యతి దశావరాళచరి[ త. 277. చంసకమాల. 

2) కనుపర్తి అచ్చియ్య. కవిరాజ మనోరంజసము. 4.189, ఉత్సా 

3) నాదెళ్ళవారు, అఉ. రానూ, 7.157. కంచ చామరము. 

4 వీరి. గురుభక్తి (ప్రభావము, ₹.199, కవిరాజ విరాజితము, 
వ్ ండ వేంళఠటరలతు 0 _ బిలేషశంరియము. 5.619, శాబూ, క్స్ కోక్కౌం వ తం వశ ము. 5.619 ళారూ 

సంస్కృతములో పాద _ గోమ్మూతిక యని సర, కంఠా. లో కలదు, 
ఆ ఫక్కైంలో తెలుగులో (వాసిన వారున్నారు. పద్యమున మొదటి రెండు పాదము లోక 

గోమూ[డిక తర్వాత రెండు పాదములు మరియొక గోమ్మూతిక యగును, 
ఉడా ః. కా. దూ, 6.545 మాలిని 

వివిధ సయ విధిజ్ఞాన్ విద్ధ పీరారి గర్వున్ 

భువి దన దవిధిజ్ఞునేబుద్ధ సారాభిగమ్యున్”? 
ఈ రెండు పాదియు రొక గోమూూ తిక, 

మాము యంగా? 5౯ pat et ita ఇటిట boyy aun ged, TE చలి 

wy ™ wT EY mn క 3 ష్ వ Me ల్ 1 % a నం wo స = oa షె చ్చ అగు క శ్ లం లు పరిశీలఏ స్పష్ట? 

సిదాంత (గః థము, పుటం. 1౪, 
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5 బవరగుణ గరిప్లున్ భాత విశ్వేళు గాంతున్ 

ధవళ గుణ గరిష్టున్ ధాత విశ్వేశు గాంచున్) 

ఇవి రెండును ఒక గోమూ| తిక. 

ఉదా ;_ 2) అప్పకవీయము. 4.571 దూలిని. 

గోమూతికా బంధ విశేషములు. 

1. గోమూ(తము బొటు దొటుగా వడుటను కవులు గురి ౦చిరి, ఆ చొటు 
ఛం ళల me) cc? 

మొదటగాని, చివరగాని ఉండవచ్చును. అట్లుండుటకు వీలున్న దికడా, 

ఉదా $3... 1) భె రవుడు._ శ్రీరంగదుహత కము. 5 254, కం, 

హాదిపద సరసిజ ముదుకర 

మురభిద సితమూర్తి రామ భోగయరాబూ, 

కరిరద సురకుజ ఏిధుకరో 

కరదుద సితకీర్తి ధాదు చాగయరామా. [మా_పటణు._ 114] 

ఇందు చివరికు చొట్లు కలపు. మధ్యలో గూడ కొన్ని కలవు. మొదలు 

మూడ బొ టుండునట్టు (వౌసిన క వులున్నారు 

ఈ మౌొదిరి కుదాహారణములు. 

2) తూము రామదాసు. మి తవిందో ద్వాహము 2.39. కం. 

3) కొడవలూరి రామచందకవి మహాసేనోదయము, 2.253. కం, 

4) వెంకయ్య. రామరాజీయము. 338. కం. 

5) అడ్నుమిల్లి నారాయణరావు. నారాయణీయం. కం. గోమూ తి క క్షే, 

దురియ గోమ్మూతిక. 2. ఇందు మొదటి 4 అక్షరాలు బొట్లుగా 

వటదు న గుర్తింప ఏలగును. 

6) బోడి వాసుదేవరావు, చిత మంజరి. బంధ. 17. మొదటి నాల్లు అక్షరాలు, 

ర బ్శురా కమలాదేఏి. చందోహాంసి చివరి ఆరక్షరాలు. 

8) కోట వీరాంజనేయశర్శ్మ. చి తాశ్వీయము. 3.39. కం 

9) అస్పకపీయము. 4_572, 
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గోమూతిశా బంధ విశేషములు 

1వ గకము బొమ్మ 

స సిము మే 

Oe 
కప 

ఫం 
OO 

2. ఏపదమావదమునకే గోమూ(తికా లక్షణముండునట్లు రోచించుట. 

ఒదాః. గ.వేం, కవి. (పరా. వేం, వి.వి, 842. చ|కవాళ చంపక వృత్తము 

“హరిహరి భోగిభోగి శయనాశయ నారోజ చకచక భృ 

దర ధర భామ ధాన శరదా శర దారిత తారతారకొ 

ీరోఢరో ధారిధారి వరదా వరదానవదానవాన శే 
ఖరఖరో మారమారి జనకా జనకా వనిధీ హరీ హారీ. 

ఆకారము మత్కృతము [చూ పటం...115] 

ల న mA Wy le 
వో ( రు జ డు 3 

గోమూూ|తిక 

పటము_115 

వె. (క్రింది పరున చదివి పై వరున చదివిన మతీయొక కొంద మెర్పోడుట 

ఇంకొక గోమ్మూతికా విశేషము. es దాని కనువుగ ఉండును. 

ఉదా :_ వేదులవారి. ల.స, (ఆంధ) చిత, స్త షట. 213, కం, 
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కలుముల చెలికరుణా శీ 

తలద లప్టి;సమస్త, వాక్కతాఘము లొదుగన్ 

పలుకుల చెలి కరుణా శ 

తల దృష్టి సమ్మగ వాగ్వ్భతార్లము లెదుగన్, 

పై రెండు పంక్షులు పై వరుస (వాయుదుము. (క్రింది రెండు వంక్స్తులు (కింది 

వరుస (వాయుదుముగదా (కిందినరుస చదివి పై నరున చదువ రెండవ కందము 

వచ్చును. ఆ కంద మిట్లుండును. 

సలుకులచెలి కరుణాళీ 

తలద తిష్ట సమ్మగ వాగ్వ ్ రతార్హము లెదుగన్ 

కలుముల చెలి కరుణా శీ 

తలద్భష్టి సమస్త వాక్కృతాఘము లొదుగన్, 

4. బేసి వరుసలలో ఓఒకవ్యృత్తను (135/7) సరి వరుసలలో మరియొక 

వృత్తము (234,68) గోమ్మూత పద్దతిలో చదువ నగును 

ఉదా :. వేదులవారి.ల,స. (ఆంధ). చి. స్మ. 44, 45. 

వంశ స్టవృత్మము; 1. [పవాహనంనారి ఏపద్వి వాదినీ 

3. స్తవింతు రమ్మమ్మ! భ్ ఎ్రశమ్మూనున్ నశిన్ 

5, వివేక దీసమ్మున వేగ బోవునన్ 

7. (ద్రవించి మా చిక్కులు దవ్వు వాటి(గన్, 

ఇందవంశము ౩ 2. భావాంర్థి సంతారిణి! పద్మవాసినీ 

4. (శావింతు రమ్మమ్మా! భృశమ్మునున్ నుతిన్ 

6. వేవేయి దీ్యపమ్ములు, వేగం (టోచినన్ 

8. (దావించుమా దృక్కుులు దప్పి వాయం(గన్. 

5. అనులోమ (సగ్విణీ, (వతిలోమ చతుప్పద ద్విపద వచ్చు గోమ్మూ[తికా 
ర్రీత్రి 

ఉదా;... 2) 'వేదులవారి ల.స. (ఆంధ) చీ. స్త, 46, 47 

1వేదభూజాత మా వేంక చే శాంగనా 

వేదభూరుత క వేవిపేద గథ 7 
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3౩చేదుమీవేవతిన్ జెంది నేరాగనన్ 

చేదుమీతిపద చెంనునేతిగ(వ 5 

5నీదుసేవానిధిన్ నేనుమైనీగనా 

నీదుసేధివినునేనమైతగ వి 3 

7గాదెనీవీవికోకావగారాగ దే 

గాదెనీధివిచుకాకగాతి గవి 1 

ఎడమవైపు 1,3,5,7-| సగ్విణీవృ త్తము. 

కుడీన్చై పు 1,3,5,7- వతిలో మగతి చదువుకొనిన చతుస్పద ద్వి వద 

వచ్చును. 

6. నారాచ |పమాణ్కి నాగరనృ_క్రముల మూటిలో మొదటి రెండింటికి 

గోమూ(తవిధము, మొదటి, మూడవదానికి గోమూ(త విధముచెల్లునట్లుండును. దీనికి 

ఉదాః_ వేదులవారి ల.స. [ఆంధ] చి స్త. 52, 53, 54 పద్యములు. 

4% నుడిగుండము (వలయ భమయమక బంధం) 

దేనిని తమిళమున సుడిగుండమని 'పేరిడిరి. బొమ్మను ఆనుబంధములో 

చూడవచ్చు. 

3 రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి. కవిజన ఫి నో షట్ (వ్రాత్మపతి. పుట. 59, 

విద్యున్మాల: 

“మారా ధారా మొస్య్యా రామా 

రారారొరా రాజా ధారా 

థారాళాభ్యాతా రాజా స్యా 

రారాఖ్యాత (తాతా రామా,” 

ఇది అర్హ (భమక బంధమువలె నున్నది. *సుడిగుండ ము బొమ్మలో పద్యం 

(వాస్ సుడులుగ చదున పద్యము క్రమము తప్పక వచ్చును. 

4. అకార నియమ చిితమి శమము 
రెండు లేదా అంతకంటె సెక్కు బంధములుగల పద్యము నాకార నియమ 

చితమిశమము (కింద చెన్న వీలగును. ఉదా - 
1. దామెరల అంకన్న _ ఉషాకరిణయం 2.61. కందము, అందు 
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1) సంచదళషద్మ, దశదళ పద్మ, చక్క షడ్డళపక్మ శేష కంకణ బంధము లిమడ్చ 

బడినవి. 

2) ఇతడే కందములో (వదకీణమాన విష్ణుస్తుతి ఫద్యాలు లీశ, అ్మషదకీణ 

మాన శివస్తుతి పరాలైన పద్యాలు 54, మొత్తము 108 సద్యములు వచ్చునట్లు 

రచించెను, ఆ కందమిది : 

సరదా పరదా భరదా 

సరద పరద భరద వరద పరదా భరదా 

వరడా పరదా భరదా 

వరద పరద భరద వరద పరదా భరడా.! 

ఇందు ఖడ్ల, అష్టాదశ దళపద్న, చక్క ద్వాదశ దళనద్మ, ద్వా 364 ద్రళ 

పద్మ, షడ్డశదళపద్మ, షట్కోణ, గోమూూ! తికా మున్నగు బంధములు గలవు, 

22 కా ణాద పెద్దన...ముకుందవిలా సము ,“దారవత నువభ.* కం 

3. 1) గవేంకవి_ (వ.రా.వేం వి.వి. 808 లోని గర్భిత వింశతి బంధ 

కందము, 

2) వీరి. (షరా.వేం.వి.వి. 852. లోని అనుష్టుఫ్ శ్లోకము, అందు చతు 

రశ, ద్వాదశ దళ, పాదుకా బంధద్యయము కలవు, 

4) ఈదులపల్లి భవానీశ ధర్మోఖండము 9.192, ఇందు గోమ్మూతిక్కా 

పద్మ, పృష్పమాలికా బంధములు కలవు. 

తే 

అది; 

ఫేద భాద భేద రాద మోద (డద 

శ్రీద పాద వేద వాద మోద 
కాద భేద యాద వాద రీదర్పోద 

భేద వాద సూద నాద వాద 

5 చేదులవారి. ల.స. (ఆంధ్ర). చి. 55, ఇందులో ఆర్ధ భమద్విపాొది 

అనులోమ విలోమ గోమూ(తికా బంధములు కలన. అది భదకవృ తము. 
న. 

క్ పొదరాబాదు [పాచ్యలిఖిత [గంథాలయం. A CC, 

ఏ4ీ05, 5వ ఆశ్వానము= 150 పుట. 
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“మాసవా సరసరా సమా 

మాసరా సరస వాసమా 

మాసవా సరస రాసమా 

మాసరా సరన వాసా”, జర్ ర్ 

అర్థము $ అసవ=దుష్క-ర్మములను, అస=చిమ్మి వేయటయందు, రస 

ఆస క్రిగలదానొ, సమ = సమబుద్ధి గలదానా, రా =రమ్ము, మా=బుద్ధియందున ఆస = 

{| 

ఉండుదానా రాస రసవాస=రాస్మక్రీణా రనమందు నివసించుదానా మా=లక్ష్మీ, 
మా +అస=సంపదకు స్థానమైనదానా, వాసరో=వాసరమునందు, సరా==సంచరించు 

నట్టదాన వును, అసమౌాఎసాటిలేనిదానపున్తు మా_ మాయొక్క, సర+అసరొ =చరా 

చరములందు, సనాస=నివాసముతో గూడుదానా, మా=తల్లీ! 

6) మం.పొ.ళాస్తి. కాశీవిశ్వనాథ శతకమునందలి నిరోష్ట్య బంధశత గర్భి త 

ఛ్మతబంధ క్లొోకము. 
“రాక రాక (తీరా కరా 

రాజ తాగగతా జరా 

రాగా సారర సాగారా 

రాకా రాజి కరాకరా.” 

7) నాదెళ్ళవారి. అ.ఉ,రామా, 7.210. ఇది పుష్సమాలికా గోమూ తికాద్య 
నేక బంధ విరాజమాన కందరాజము, 

మురహర శర పృ్పరహర దొర 

ధర ధర ధర స్మర హరహర ధరో గర ఖర భా 

రరి రక్షరో హరసుర వరి 

దరకర గరగర ధరదర ధరినర వరదా, 

8) 1. వ్యికాలవారి. శ్రీ వేం.చి,రో, కరము, పూ.భా. బంధ. 6ర7,8.ఇందు 

మోడశదళపద్మ, ద్విచతుస్కచ క గోమూతికా బంధములు గలవు, శ్లోకము. 
“రామకామ సమళ్యామ 

ఢ్రీమ స్టీమన్హమ (కమ 
కేనునామ న్వామభఖీమ 

భూమధామ న్నమస్పేమి, 
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2) వీరి. (శ్రీ వేం.చి.ర. కరము పూ.భా. బంధ. 9, 10, 11, మాణనక 

పృత్రమును రచించెను. ఇందులో అష్టదళపద + చతురర చక్క గుచ్చు బంధములు 

గలవు, | 

“సారోన నేత్రా సురసా 

సారసుఖ ఢీ) తరసా 

సాళతరాత్నా దరనా 

సారద రాఢ్యా సరనసా.” 

9) 1) వ్మికాల (శ్రీ దేవమ్మ. వానవదత్తా పరిణయము, 1.89,  [పషమాణి 

నృ త్తము. ఇందు షోడళదళపద్మ, మాలికా, గోమూ(తి, ద్విచతుష్క_ చక బంధ 
ములు గలవు. 

“ధరా ధరా పరాక్చరా 

చరా చరా న్తరా చరా 

చరా చరా వరా సరా 

ఖరారి రామ రా దొరా” 

అర్థము ః చరా (్రీకిన్ని, అచరాజ=భూమికిన్సి వరా=భర్తా 
2) అందలి. 1.9... మాణవక వృత్తము. అందు గుచ్చు, అష్ష దళ పద్మ 

బంధములు గలవు, 

10. 1) బోడి వొనుదేవరావు, చిిళమంజరి, బంధ. 21. (పమాణివృత్తఘు. 

ఇందు ద్విచతుష్కచ క, మాలికా శరబంధములు కలవు. 

కకథరా వరా వరా సురా 

సరాగరామరా సరా 

ధరావరాగ రామరా 

జరాగ రాగ రా సరా) 

2) ఆందలి బంధ. 20. సింహరేఖా నృక్షిత్రము, ద్విచతుష్క, షోడశ దళ సద్మ 

బంధము లిందుగలవు,. 

3) అందలి. బంధ 19. మాణవకనృ త్రము, అష్టదళనద 3 గుచ్చబంధము 

రిందుగలవు. 

4) ఆందలి. బంధ. 22. (తమాణిీ వృ త్రద్వయము, షోడశదళచ్శక, 

ద్విచతుష్క-చకబంధద్వ యృమాలికాబంధద్వ య గోమూూతికాబంధము లిందుగలవు, 
34 ] 



చతుర పకరణము 
థు 

చ్యుత గూఢ చితములు 
1 చ్యుత చి|తము 

గక వర్ణము లేదా బిందువు మున్న గువానిని చ్యుతముచే సి సద్యము రచించు 

టను చ్యుత చితమండురు. ఏది చ్యుతమగునో దాని పేరున చ్యుతకమందురు. 
“అకరస్య చ్యుతిర్య్మత తదక్షర చ్యుతకమ్” అని కొల్లూరి లక్ష్మణళా _స్తేరిగారి 

మర్గవంతమై నిర్వచనము, ఆ చ్యుతము జరుగకముందు తర్వాత గూడ ఆ పద్య 

యుండవలెను, 

కొన్ని చిత్రములు ఉరి వైచి త్యామ్మాతములు. అలంకారములుగ పనికి 

రావు. వానిలో ఈ చ్యుత చిక మొకటి. దీనినే “ఉరి వైచి శ్యామ్మాతం సాచ్యుత 

తత్రాక్షరాదికా” అని సాహిత్యదర్పణం 10.13 రెండవ పంక్తి సమర్థించుచున్న ది, 

అంతేకాదు. ఇది (క్రీడా మ్మాతముగ ఉపయోగపడును, ఈ విషయమునే 

తు|డటకావ్వ్యాలంకార ము 5_24 ఇట్లు చెప్పుచున్నది, 

మ్మా తాబిందు చ్యుత కే [వహేళికా కారక[కియా గూఢె 

(వళ్ళో _త్తరాది చా న్య కీడా మా కోశయోగమిదమహ్”? 

అందువలన కావ్యములందు ఫలాని వద్యమం దీ చితము కలదని చెప్పిన 
గాని తెలియదు. అవధానము లందిది చెల్లును, 

ఈ చ్యుత చిితము నాల్గు విధములని కా,శా,లో హేమ చళదుడు తెల్సి 
యున్నాడు. 

“దుకతం మ్మాశార్థమా(తా వీందువర్ణగ తత్త్వేన చ తుర్ధాొ 

1. మా తాచ్యుతక ము 

మక్ మాతను చ్యుత మొనరించుట ఇందలి చీ తము, సంస్కృతం, 

ఉడొ:.కౌశా. V 470. 

భూతి యోజి త భ ర్హవ్యః కృవజ్రాత్యాంత మండలః 

మహావద శుభా వానత్వక్సమః కృపతిః కృత్: 
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ఇందు “కృపాణికు ఐదులు “కృపణా” అని వాడబడినది, కనుక ఒక మాత 

తగ్గినది, 

ఇంకను ఇది సు.ర.భాం, కవీంద కర్గాభర ణకు మున్నగు [గంథముల చూడ 

నగును, 

తెలుగున మచ్చుకు మాాతమే కనబడుచున్నది మా(తాచ్యుతకము, 

ఉదా; 1) వికాలవారి. శ్రీ .వేం.చి,ర. కరము.పూ.భా. 15,17,18. 

కేగి? ఆదరము నుందు మాయెడ నంబుజాక్ష 

కాదనము నీవలన నెపుడేదియు నెట 

నిత్య మంతః కరణమున నిలిచియుండు. 

మచ్యుతా! చేయు మరుల కర్ణ చ్యుతులను. 

దీనియందు “కాదనముిలో “కా” మీద ఒక మాత తగ్గి “కదనము అగును, 

మాాతచ్యుతము కానప్పుడు వీ వలన నెపుడేది యెచట జరిగినను మేము కాదనము 

అని అర్థము, చ్యుతమైనప్పుడు శ|తువుల వరమగు అర్థములో శ(తువులకు కదనమే 

చూపమని భావము, 

ఈ మ్మాతాచ్యుతకము ద్వారా సంస్కృతములో *,క శ్లోకమును మరియొక 
క్లోకముగా మార్చదగును. అనుష్టుప్ శ్లోకము (పమాణికా వృత్తమగును, 

ఉదాః.. వమోధి కన్యకారామా భయా రీ భంజన క్షమా 

జయాభివృద్ధి, సస్థానా స్వ యోగానన్టి తాళితా 

(వమాణికావృ త్తము. 

పయోధి కన్యకారామా భయా ర్థీి భంజనక్షనూ 

జయాభివృద్ధి సస్థనా సయోగనంది తాశితా, 

మొదటి పాదమున “రా ర, ee ర్తి. 

రెం.పా. న్హాన్ధ్య గా_గ. అని మా తాచ్యుతమైనవి. 

2. అహా ళా చ్యుతకము 

అర్థ మాతను చ్యుత మొనరించుట ఇందలి చిత్రము, సంస్కృతం. ఉదా; 

కౌ.ళా, శే” శీ/1 

వయోధర భరాకాంతే విద్యుల్లే ఖా విరాజికే 

కాంళః సఠ్య జనా ఫీష్టో బాలే దుఃఖేన లభ్యతే, 
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“బాలేదుః ఖేని ఇది “బాలేన్లుఃఖేనిగా ఉండవలసినది, “న్? అర్హమా[శాచ్యుత 
మైనది. 

తెలుగున జదా;. తేటగీతి పాదము. మదీయము 

తల్చమందున జేళగా దల(పులుడుగు, 

ఇందు “ల్” అర్ధమాత లోపించిన *తఠతశనముందునీ అగును. 

ల. విందు చ్వుత కము 

బిందువును చ్యుత మొనరించుట ఇందలి చితము సంస్కృతం ఓదాః..కా,శా. 
V. 472, 

సహసా నలినీ తారా కారితాగగనా వనిః 

శోభతే భూమి పాలానారి సభాచ విబుధ్యాశితా. 
“సహసాతో బిందువు విడువబడినది బిందువు చేర్చినచో “సహాంసాిఅగును. 
తెలుగున ఉదా :_ మ్మికాలవారి, శ్రీ వేం.చి ర. కరము. పూ.భా. 15, 

1) శే॥1గీ1. బహువిధాంధః కృతోల్లాసభరుండవీవు 

సంగత (శ్రీవి నీవు యో సరసిజాక్ష 

అహితులకు సంజ్వర (పతియాతనుడవు 

అన్నిటనుంజేయు మరులకు సున్న చ్యుతుల. 

ఇందు 1) అంధః 2 సంగత 3 సంజ్వర, అను మూడు కప్రదములలో 
మూడు బిందువులు కలవు. 1. అంధః. అంధః=చక్కెర పొంగలి మొ॥ వంటకముల 
చేత్క కృళ=చేయబడిన, సంజ్వర= వేడిమియే (పతీయాతనుడవు=సాటిగా గలవాడవు; 
ఆరులకు=వగవారికి అన్నిటను;సున్న = లేవి నిచ్యుతులను = వడుటను న్ను చేయము, 
పై మూడు సున్న లను పోగొట్టవలెను, బిందు వుచ్యూత మైన “అధః. అగును, అస్సు 
డర్భమిట్లుండును. పగవారికి పలురీతుల, అధఃకృత =నిరాకరింపబడిన, ఉల్లాసభరుడు, 

2. సంగతలో బిందువు పోయిన *సగత* అగును. సగత = పోంకతోంగూడిన్న 
(శ్రీ=సంనదలు గలవాడు. 

3. సంజ్వర=లో బిందువు చ్యుత మైన “సజ్వర:)) అగును, సజ్వర (వతి 
యౌాతనుడు=జ్వరముతోను, సర్వ విధములైన త్మవ బాధలతోను గూడినపొడు. 

2) ఉదా 2.శ్రీనాధుని శృంగ ర వ్రైషధము._4_౨౦. శే॥ గీ॥, 
కొంత య శుబిందు చ్యుతికై తవమున 

చివిరి బిందు చ్యుళక కేశి దవిళిదీవృ 



తెలుగులో చి(తక విత్వము 269 

సారె సారెకు నాదు సంసారమును స 

సారముగ జేయుచు న సార సారనయన. 

“సంసారము విందుచ్యుతకమై “ససారి మగును.నలుడు దమయంతి కోడి 

మాటలు. 

శీ, వర్ష చ్యుతక ము 

ఒక వర్ణమునుగావి, పలువర్గ్ణములనుగాని చ్యుత మొనరించుట ఇందలి చితము. 

సంస్కృతమున మ్మాత్రావర్షచ్యుత కములు గర్భ కవిత్వమునకు మూలములు. 

ఒక పద్యములో (పతిపాదము నుండి కొన్ని వర్షములు తొలగించిన వేరొక ద్య 
మగును. కా, శా. లో వర్హచ్యుత మిళ్లే చూపబడినది. 7. 473. 

“సిర నృశిరః (సజారచిత మౌళి శిరోమణి మౌ క్రికె స్తథా 

శిఖి రూచి రోర్హ్వదుక్ పృథులలాట తచే తిలక (కియా చనా 

స్ఫుట విక టాట్టహాస లలితం వదనం స్మిత పెశలం చతత్ 

అభినవ మీశ్వరో వహతి వేష మహోతుహిన్నాది జార్ణయుక్ .” 
ఇది సిద్ధి పద్యము. ఇందుండి (పతిపాదములో ముదటి రెండు వర్ణములు 

చివరి ఏడక్షరములు చ్యుక 'మొనరించిన (సమికాక్షరా పద్యమగును, దాని యందు 

శంకరుని వర్ణన ముండును. 

పెషద్యము (పశిపాదములో మొదటి ఎడక్ష్షరములు. చివరి కెండతరములు 

చ్యుత మొనరించిన “దుక ఏలంజిత వృత్త” మగును. దీనియందు పార్వతి వర్ణనము 

గలదు. 

ఇట్లుకాక ఓక్కవర్ల మే శ్లోకమున చ్యుతమొనరించి సు. ర.భాం; నరో 

కంఠా. లలోను కొల్లూరి లక్మణళాస్రిగారి రచనమున దూపబడినవి. 

తెలుగులో ఉదాః... మా(తాచ్యుతకమందలి ఉదాహరణ పద్య మరదలి 

“ఆదరము నుంచు మొయెడ నం బు జె'క్షి ఆను పొద మందలి “ఆదరము” 

పదముతలోని “ఆ” చ్యుతమై “దరము” అగును. చ్యుతకము కానప్పుడు “ఆదరము 

మాయెడ నుంచుము అని అర్థము, చ్యుత మైనస్పుడు శ తువుల యెడ దరను 

నుంచుము అనగా భయము కల్లించుము ఆని అర్జము మాకు ఆదరము వారికి 

“దరముి చ+"పుమని భావము, 

ఉదా _ 2. అప్పకవి అక్షర విలోపమును చత కవిత్వ శీర్షిక (కింద ఇచ్చి 

ఉన్నాడు, అది వర్ణచుకతకమని భావింపదగును, 
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ఆతని లక్యులక్షణ పద్యమిది. అప్పకవీయము, 4.557, 

రోవికన్వా సుందరకర 

మవలంబన మోర్చి యూందె నచ్యుతుండనియే 

నవ సర్గ విలోసముగా 

నవనిం బరియింగసనలయు నార్యులు మెచ్చన్. 

పద్యశు చివరి రెండు పాదాలలో లక్షణమున్న ది. 5వ వర్గమును లోపము 

చేసి చదువవలెనన్నాడు. అట్లా చెప్పని పక్షమున ఏ వర్షము చ్యుత మొనరించవలెనో 
రః చి తమున తెల్పికొనుట పాఠకులకు కష్టము. సె పద్యమున 5వ వర్ణము *సుంి 

దానిని చ్యుత మొనర్చిన రవికన్యా! సంబోధనమగును. దర =శంఖమున్కు కరమ 

నలంబన మోర్చి అచ్యుతు డూదెనని అర్ధము. 

ఈ పద్యమున ఎనవవర్లముకావచ్చు. కాని ఫద్యమున ఏ వర్ణమునైనను 

చ్యుత మొనరింపదగును. అవధానములో నిషేధాక్షరివలె ఇది కూడ పృచ్చకుడు 

ఫలానా అక్షరము చ్యుత మొనరించి పద్యము చెప్పుడని యడుగుట్క ఆట్లా కవి ఈ 

చ్మితమును వెలయించుట జరుగునని భావించుటకు వీలున్నది. 

ఉదా;. 3. పోకూరి తొశీపతి,. (త్వర్థికొవ్యము “సారంగ ధరీయంిలోని 

“కుధరో సమౌక్సతి లాభము పద్యమునందలి పాదములోని అక్షరము లొక్కొాక్కటి 

తీసి వేయుచుపోయినా ... ఆ పద్యములో చెప్పిన వర్షనార్థము స్ఫురించును. ఆ పద్య 

మీది. 

కుధరస మౌక్కతి. లాభ 

మ్మధికముగా గొనె కుచద్వయం బొండొండా 

కుధము ఖలి పృుసనినగ 

ట్యధర దృగం గోకి నాసికాస్య నఖములౌ. 

మొదటి పాదము కీకుధర సమాకృతిలాభము” = కుచములు అందుండి 

ఓకొగాక్- వర్గము తొలగింప “ధర సమాక్ఫతి లాభము = పిరుదులు రసమాక్కృతి 

లాభము = అఛరమ్ము సమాక్షతి లాభము = దృక్కులు, మా కృతి లాభము = 

అంగము, కృతిలాభము = ఉక్పులు, తిలాభము= నాసిక లాభము = అస్యము, 

భము - నఖములు, 

ఈ నాల్లు చ్యుతములనే కౌ, శా, కర్త తెలిపినను ఇంక కొన్ని చి తములు 
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సంస్కృ తముస (వదర్శింపబడినది. వానిలో విసర్గ చ్యుతక మొకటి. ఇది, సు, ర. 

భాం కవీంద కర్ణాభర ణము మొ॥ (గంథముల గలదు. 

ఉదా 4, నగతనయన్ ధరన్ సిరిని నాలుగ వర్ణములన్ లిఖించి యా 

చిగురున నక్షరంబిడిన చొప్పున నొక్కాక్క  యక్షరంబునన్ 

అగును గజాననుండు నోకటాదిగ దీయ ఛక్రుర్ముఖుండు రెం 

డుగ నటుదీయ షణ్ముఖుడు, వెంటనే పంచళరుండు వహ్నియన్ 

ఉమా కునూర = వినాయకుడు 

మా కుమారో = (బహ్మ 

కుమార = కుమారసారమి 

మాల = మన్మథుడు 

ర = అగ్ని 

పద్యములో చెప్పబడిన (వకారము అక్షరములు లిఖించి ఒక్కొక్క యక్షర 

మును తొలగించు చుండగా ఆయా అర్థములు స్ఫురించుచున్న ది. 

ర్, వినర్గ చ్యుతక ను 

పిసర్గ్లను చ్యుత మొనరించుట ఇందలి చ్మితము. తేలుగులో ఉదాః_ మొతా 

చ్యుతక మందలి ఎదాహరణసషద్య తృతీయపాదము, అది, 

“నిత్య మంతః కరణమున నిలిచి యుండు” 

“అంతః కరణముని ఆనుసదములొ విసర్గపోయినచో “అంతకరణముని 

ఆని అగును నిత్యము మా అంతః కరణమున నిలువుమని విసర్గ చ్యుతము కానప్పటి 

అర్థము, విసర్గచ్యుత మైనపుడు “అంత కర ణముని’...అంత = నాశముయొక్క, 

కరణమున = చేయుట యందు అనగా శ్మతుపవుల నశింప జేయుట యందు ఉండు 

మని భావనను, 

అచ్యుతా! అని సంబోధన మెంత సార్థక మైనదో కనా రహి తుడా[) శ్మతువు 

లకు తగిన విధముగ నాశన 'మొనదృమయ్య. అనుట యుక్తముగా ఉన్నది, 

6. వ్యంజన శతకము 

న్యంజనమును చ్యుత 'మొనరించుట ఇందలి చితము, సంస్కృతములో ఈ 
వంజన చ్యుతకమునళు లక్ష్యము సు. ర,భాం లో గలదు, 
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తెలుగులో మచ్చుకు, మదీయము. కే॥ గీ॥ పాదము, 

పీడు జూడగ నందంబు వీడుచుండె. 

పీడు= పట్టణము, (క్రమెపి అందమును ఫోగొట్టుకొనుచున్నది, అని 

అర్జము. “పడు” లోని “వి వ్యంజనము చ్యుత మొనరించిన “ఈడు. అనగా 

వయసు, అస్పుడర్హము , వయసు అందమును మెల్లగా తగ్గిం జేయుచున్న దని, 

7. చ్యుత దశ్తాతరా 
ఒక వర్ణము చ్యుతమై,దురొక వర్ణముదత్త మగుటను చ్యుత దత్తాక్షరామందురు, 
సంస్కృతములో. సాహిత్యదర్ప ణము 10.13 సు. ర. భాం. చ్యుత 13, 

సర, కంఠా, 2.360. పద్యముల గలదు, 

తెలుగున మచ్చుకు ; మదీయము. తేటగీతి రెండుపాదములు, 

ఆకలియె హెచ్చె ధరహింస లధికమయ్యె 

సరము నందుండి జీవింఢ దర్మ మనకు? 

ఇందు *ఆ” చ్యుతమైన కలిబాధలు మీక్కుటమైన ననియు పరము 

నందుండి జీవించుట దుర్లభము అని అర్హము, “కా దరాక్షరమై కాపురము= భార్యా 

బిడ్డలను పోషించుచు జీవించుట మన తరముకాదు అని భావము, కనుక ఇచ్చట 

“ఆ” చ్యుతమై “కా” దత్తాకరమెనది. 

న, గూఢ చితము. 

ఓక పద్యమును లేదా పద్యపాదమును లేదా పద్యమును గూఢ మొనర్చుటను 

గూఢ చితమందురు, (కియా సదమును గూఢ మొనర్చిన (కియాగూఢ మనియు 

చతుర్ణపాదమును గూఢ మొనరించిన గూఢ చతుర్ణపాది అనియు, తేటగీతిని చంపక 

నాల యందు గూఢ మొనరించిన తేటగీతి గర్భ చంవకమనియు పిలువదగును. 
ఈ గూఢతకు గువ్రము గోపనము గర్భితముు శర్యాయకదనులుగా వాడు 

చున్నారు. వంచన మని కూడ పిలుతురు. 

'హేమచందదుడు గూఢ చి తము నాలుగు విఫములని ఇట్లు చెస్పియున్నాడు, 

“గూఢం (కియా కారకాసంబంధపాద విషయత్వేన చతుర్ధా”. 

చితక ఏ పెద్దన “చిత కవితరొనరు? 3100 పద్యమున వృత్త గర్భిత 

ములు కొన్ని గోపనములు గలవవి నూదించినాడు. విన్నకోట పెద్దనయు, చిత 
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కవియ- గూఢ చతుర్ణ పాదమును వివరించిరి, ఆవ్బకవియు గూఢ చతుర్ణ చరణ 
వర్గవని గర్భకవిత్వము [కిందకు వచ్చునని చెప్పియున్నాడు. కాని లక్ష్యము 
నివ్బియండలేదు. కనుక గర్భ కవిత్వమునకు [పాతి పదిక ఈ గూఢ చ్మితమే, ఈ 
చతుర్థిపాద గోపనమే. ఎట్లన, పాదమును గూఢ మొనరించినశ్తే పద్యమున గూఢ 
_మొనుంచుట గర్భ క విత్యమున జరుగునుగదా. 

తెలుగు లాక్షణికు లెవరునుపైన పేర్కొనబడిన (యాకారకా సంబంధముల 

గూర్చి వివరించలేదు. పాద గూఢమును గూర్చి తెలిపిరి అ'క్లే హేమచందుడు 

గర్భకళతను గూర్చి చెన్నలేదు. ఏలన సంస్కృతమున చ్యుత చితముననే 
నృత్త గోవనము కలదని తెలిపితిమి గదా. పైన తెల్పిన క్రియా కారకా సంబంధ 
గూఢమలే గాక సంస్కృతమున కర, కర్మ గు_ప్పముల్కు ఏదో ఒకసద గుప్ప్రము 
సమౌాస్త సంధి, లింగ్క వచన, సంబోధన మాది గుప్తములు వివిధ లక్షణ (గంథ 

ముల్క కావ్యముల కనబడుచున్న వి, 

శెలుగునను పాదగూఢము, పద్యగూఢము (గర్భకవిత) విరివిగా కన్పడు 
చున్నను, కవినామ గుప్తము తెలుగుసంనత్సరముల పేళ్లు గూఢవరుచుటలు 

మున్నగునవి మచ్చుకు వెలయింకబడినవి. 

చితమనగా ఆశ్చర్యము కలిగించుననుట బట్టి ఈ గూఢ _ చిితము కూడ 
చూడ చోధ్యముగా ఉండి అక్సకవి చెప్పినట్లు (శవణ సుఖం బొనర్చును 1 

తెలుగులో ఇప్పటివణకుండిన ఈ గూఢచి. తము వాడకము నుబట్టి ఇది రెండు 
విధముల దాడబడినదని చెప్పవచ్చు, 1) అవధాన సమయమున లేదా రాజసభలందు 

కవి పతిభను (తదర్శింవజేయటకు షనికివచ్చు గూఢ చిికము. 2) కావ్యరచనలో 

చూసదగు గూఢ చితము. కవినామ [కియాది గోపనములు, పాదగోవనము 

'మొదటి విధను [కిందకు వచ్చును. పద్యగూఢము (గర్భ కవిత రెండవ రకము 

నకు చెందినది. 

1 అప్పక వీయము* [పఆః న్ధ ద్దార్థాలం కాక శీళమాలికం హాటు. 

18. (పింటు 1966. 

35) 
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తెలుగులో గూఢ చితము నాలుగురూకన్షముల కనబడుచున్నది. అవి. 1. శద 

గూఢము 2, పాదగూఢమ్ము 3. భాషాగోషనము 4. వద్యగూఢము, 

14 వదగూఢథము 

పదగూఢము ఏడురకములుగ నాచే గుర్తింపబడినది. 1) [కియావంచగము 

2) సంబుద్ధి, విశేష్యవంచనములు, 3) స _ప్టివిభ క్రి వంచనము, 4) నామగు సము 

5) అంకగణితము ర) [తిక్షద గోసనము 7) వివిధవపగో వదనము, 

1* [కియావంచనము 

సంస్కృతమున కా శా. 5.474, శ.పా,కమ స స్కకవీం[ద కర్ణాభరణమ్. మనార 

మరంద చ' పూ.లలో Cs మున్నది. (క్రియ యుంకేయ లేనట్టగపడుట[ కియా 

వంచనము, తెలుగులో ఉడాః_ వేదులవారి ల స్క చి. స్హ.?. 

రామాదైవతమణి! నీ 

(పేమా పొగంముల భయము వెడలిచి నిత్య 

మ్మేమొనరించు నఘములని 

స్స నుమ్ములఃగెడపి మమ్ము. జేదుకొనంగన్, 

ఇందు మొదటి “రాఅనుసద (క్రియ. “రా! మా ది వతమజణి!' అని అర్థము, 

“రామాదైవళమణి" అని సమాసము చేసినపుడు [క్రియ కనబడదు. 

సంస్కృతములో కృష్ణ కవి క్రియాగో పన రామాయణము వేదా చందకళా 

విలాసమును (వాసి యున్నాడు. అది రావమాయణకథ 14సర్గలు కొలది, (పతిషద్య 

మున (క్రియాపదము దాగియుండును 1 

వః సంబుద్ది, విశమ్య వంచనములు 

ఇందు సంబోధనము, _ విశేష్యపదము వంచనము చేయబడును. తెలుగులో 
పీదౌ;.. 

ఆ॥వె॥ మమ్ము నోమరమ్ము మంగళ దేవతా 

ధపతినిం దయాళు దేవమౌని 

లోకపాల తోలు లొనమ్మి యుంటిక్ష 

సంత సమ్ముతోడ సంతతమ్ము. 

(వ్మికాలవారి. (్రీ,వేం చి.రో.కరోము. ఉభా .22) 

1, History of classical Sanskrit Literature, by M. Krishna- 
machary, page. 377. print 1937. 
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ఇందు “మంగళ దేవతాధిజతిి!= ఓ (శ్రీషతీ[అనెడి సంబోధనవదము వంచనము 
గామ్చబడీనది, 

మంగళదేవతాధినతి అయిన “నిన్” +నిన్ను = అనుటలో “నిన్” అనెడి విశేస్య 
సదష వంచన మైనది. 

లీ, స ప్పవిథభ క్తి వంచనము 
స్త విభక్తులను వంచనము చేయదిడిన పద్యము గమనింపదగినది. 
ఉదాః... [ వేదులవారి. లస, చి. స్త,8]. 

సీ మా పాపముల: బాపుమాత నిత్యము మాను 

గనునేడ సుఖములు గలుగుచుండు 

మాచేత సర్వమ్ము మహితఫలమ్మగు 
మాశై సమస్త మమర్పనగును. 

మావలన జరుగు మహనీయ సౌఖ్యముల్ 

మొాణజదవపని సంపద నోసంగు 

మాయం దొణంగుదుము మజంగిన భ క్తిచే 

ర్డీ మాకృతిన్ (పీతి నొందు డదగడి 

'కేగీ॥ అనుచు నుతికతి సరవశులైన స్వీయ 

భ క్షజనులకు మాకు సంపదల నొసగి, 

కోరికల దీర్చి తుదిని వైకుంఠ మొసగ 

ధవుని (బతిమాలు తల్లి |వత్యక్షమగుత. 

ఇందు “మా” అనుదానిని ఒకప్పుడు విభ క్రి (తత్యయములతో గూడినడిగను 
మజశొకప్పుప లేనిదిగను జదువనగును. ఇందు సంబోధనము కూడ ఉన్న ది. ఓమ్ + 

ఆక్కతిన్ =అన్న ప్పుడు సంబుద్ధి ఉండదు ఓ! మా! అన్నది సంబుద్ది రూపము, 

ఉదా: 2) (కృష్ణలీలా తరంగిణి) 

కృష్ణుడు నాకుదిక్కు. మది కృష్ణు దలంచెద నిల్తు కృష్ణుచే 
గ్నమనిక్రె నమస తులు కృష్ణుని కంచ బలుండు లేడు డీ 

కృష్ణుని కేను దాసుడను గృష్షున్ యండు వసించు డెందమా 

కృష్ణ యటంచు నంచు వచియింకగ దయామయ మాయకృష్ణయా, 

3) వకాలవారి. ఢ్రీ.వే ఐం.చి.రో కరము. ఉ_భా.25 
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4 బ్నురా కమలాదేవి. ఛందోహంసిలో సార్వ విభ _క్తిక మున్నది. ] 
విభ క్రి, వంచనము లేకపోయినను 2,3,4 ఉ.దాలు, సార్వ విభక్తీక 

ములు, 

కీ. నామ గుప్రము 

ఇందు కవుల, కావ్యముల్క వృత్తములు సంవత్సరముల మున్నగు వావి 

"పేర్లను గూఢ మొన ౦చుట జరుగును. 

1. కవినామ గోపనము. కవి తన పేరును గద్యమున గూఢ మొన 
రించుకొనుట కవినామగోపన మందురు. ఇది రెండు రకము9 కన్పడుచున్నది పద్య 
(పతి పదాడినో లేదా పాదాంత్యముననో నామాక్షరములు వరుసగాచూప్పట మొదటిది. 

పద్యములో ఎచ్చ కైనను నామాక్ష్తరములు వచ్చునట్లు కూర్చుట రెండవరకము. 

మొదటి పద్దతినే ఎక్కువగా అనుసరించుట జరిగినది. 

ఆంగ్లము 5 Acrostics * అను పేరుగల రచన కలదు దానివివరణమిట్టున్న ది 

“As series oflines or verses in which the first, last or other 

particular lettrs form a word, phrase etc,” (గీకు లాటిన్ భాషలలోగూడ 
ఇట్టి చి(తకవిత్వను కనిపించును. 164609 కవిని గుజించిన ఈ ఇంగ్లీషు పద్యము 

చూడండి, 

1) Deeprolls on deep in thy majestic line. 

Rich music and the state liest march combine; 

Yet who that hears its high bamonious strain, 

Decens not thy genius thou did’st half profane 

Exhausting the great power of song on themes 

Not worthy of its strong, efiuflgent beams. 

తాక మున ననముత 4 చంిదిలంికాల జంపని. 

1 ఆం|ధప। తిక, వారపత్రిక. ల_6.77 శచ్య్వాంనాం శాస్త్రిగారి 

వ్యానం3 

2 తిరుపతి “సావాత్య నమితి వ్యాసావళిలోని జి యన్. 'శెడ్డి 
గారి “చి! తక విత్వం”' బ్యాన 
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ఇందులో పాదాది అక్షరాలను చేర్చిన 10౧64౦8 ఆను పదమేర్చడుచున్నది. 

ఉదా... StEphans అనెడి గాయకురాలి గుటించిన ఈక్రింది రచనలో 

పాదాది వర్ణము పాదములోని ప్రతిపదాదిని పునరు క్తముకూడ కావింక్షబడినది. (వతి 

పాదాది వరమును వరుసగా చేర్చి చదివిన 5[00%683 అను పదమెర్చడును. 

She sings so soft 50 sweet so soothing still 

That to the tone ten thousand thoughts there thrill 

Elysian ecstasies enchant each ear 

Pleasures pure pinions poise-prince, pleasant pure 

Hushing high hymns, Heaven hears her harmony 

Earth’s every ends, enthralled 6200 ear, each eye, 

Numbers need ninefold nerve or nearly name, 

Soul stiring Stephen’s skill sure seraphs sing the same. 

తేలుగులో మొదటి రకమునకు ఉదాః ౯1 

గ, వేం. కవి. (వ. రా. వేం. వి. వి. 845, పద్యము. 

సీ॥ వెంటాడి యసురుల విదళించుదేవ వేం 
ad 

కట రాబితాభిద (గాన తిలక 

టె'కై్మై_న వేల్పుల సొక్కించు నెబిజూట 

శయ బలాతిశయాస్త శంభుచావ. 

విబుధ సుధామృతి వ్మిశుత నిజపీతి 

లావణ్య కారణ లలిత తిలక 

సకల భక (వాత సారసోదిత రవి 

ముని జనానంద కృన్ముఖ్య చరిత, 
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ఇందు (వతిపాదము మొదటి అక్షరములు గైకొనిన కళచెంకళ%ుశ విలాసము 

అని కావ్య నామము చివరి అక్షరములు చేర్చిన “*వేంకటపతికవిత” అని కవి 

నామము. వచ్చుషు. 

2) (వభాకర రచన “విదుషి లో “(పబలశ్యాతవి అను సీసవద్య 

పాదముల మొదటి అక్షరములు చేర్చి చదువ “| పభాకరి అని కవినామనము 

వచ్చును. 

3) సదాశివ “శ్చివకర్ణామృత స్తో(ఈము”” లో “సమస్త జగదాధారి) అను 

సద్య పొదాది అక్షరములు *సదాశివి అని సూచించును, 

4) అడ్చుమిల్లి నారాయణరావు . నారాయణీయము పుట. 101 చంపకమాల, 

సీనముల రెంటను కలిపి పాదాదిన *అడ్చుమిల్లి నారాయణరావు కృతి అని 

వచ్చును. 

క వ్మికాలవారి. శ్రీ. వేం. చి. ర. కరము. పూ. భా. 19. సీసగీశము 

లందు “కవితాచతురానని అని బిరుదనామము, “వి కాలశేషార్యక తి” అని కవి 

నామము పొందువరుపబడినవి. . 

6) అబ్బరాజు పహనుమంతరాయశర పాకయాజి .. (శ్రీనందిరాజు లక్ష్మీ 

నారాయణ దీక్షిత చర్మితము లో సీసము. 2.73. ““అష్టావధాన్యబిరాజి” అనియు, 

[కింద తేటగీతిన ఆద్యంతాక్షరములు “కహానునుంతరా యకవిి” అనియు (వాయుట 

జరిగినది, 

7) గురువుగారి శివరామదాసు “శ్రీ వేంకటక ్ రఎష్షయాచేం్యద బహదరువారిని 

స్తుతించిన విధానము. సీసము. వెంకట కుమారకృష్ణ అని వచ్చును! 

8) పోకూరి కాశీపతి. సిద్ధని చర్మితలో రామునిచే సీతపేరు చెప్పించిన 

విధము చరణముల తుది అక్షరములు పేరగును. 

ఆ|| వె!।!. చరణముల కడన్ బొసంగెడు వీకిసీ 

వధువు పేరు దెల్పవలెనె మహిత 

ఒగోగేపీనాధ వేంకటకవి* వెంకటగిరి సంస్థాన ఇతర కవులు” 

కాళిచాను పురుషోత్తమ్, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం, 

1970 July. పుట. 4౯0. 
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నయ యటం[దుగాన నారాొణి పేరుగా 

తెలిసికొనుడు మీకు తెలివి లేదె 

రెండనకిరకమునకు చెందినవి. ఉదా1. మీన్నీ కంటి గురునాథక'వి. కకివగ్తిలో 

5011 గురు రుచిర సినాకముకో 
అనా ఉను nl 

సురథమ్ముగ భూమి యుండ సుకరముగ రా(తిం 

చరకీసంతతి వి కమమున్ 

హరించిన మహాత్మ వీని నరయవె (పేమన్, 

“గురునాధకవిని”” అని కవి నామ మిందు పొందుపరుగబడీనది, 

కాని ఆ అకరములను, కవి ఇష్టము వచ్చినట్లు గూఢషర్చె ను. 

2. ఉదా ౩_బోడి వాసుదేవరావు, చి తమంజరి, చిత, 

3. మం, పా, శాస్తి. “శ్రీరాధాకృష్ణ సంవాదము.” లో “వాలాయంబుగి” 

పద్యము. 

ఏ. సాంవత్సరి 

ఇందు తెలుగు సంవత్సరముల "పేర్లు గూఢ మొనరింపబడును. 

ఉదాః. గం వేం కవి. (వ రా, వేం. ఏ. వి. 389 సీసము. 

(శ్రీముఖ (పభవ సుస్మేరాభ కౌస్తుభ 
సర్వజి ద్వి(కము చకహస్త. 

సౌమ్య భావ మునీంద సన్మనోంబుజ భృగ 

యవ్యయానంద హ దష వ్యరూపవ 

ధ్య్మాత సాధారణ స్హృ వనీయ నిజచర్య 

విభవ (సమోదాప్త విబుధనాథ 

జయ దుందుఖి ధ్వాన చకితాసురాధ్యక్ష 

దుర,తి రాక్షన శర్మహరణ, 

గ! చి తభాను స్వభాను జిత్చిద్ధతేజ 

విజయ నందన ఖరస్టూత విధివినోద 
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మన్మధ (కోది ధర్మ నిర్మధన నార 

వృష గిరీశ్వర సంకాశ వేంక'టేశ, 

2. ఉదా;.. నాదెళ్ళవారి _ సోమేశ్వరీయము, “ళుభకృ చ్చీ” కందము 

వారి అ, ఉ. రామా. “*ీళారిణభావాో అను కందము. 

ఏ, దళావతారిం 

దశావతారముల "పేర్లు గూఢ సరుపదిడిన పద్యము, ఇది స్తోోతము గేసినట్టులె 
ఉండును. ఉదా :... నాదెళ్ళవారి, సోమేళశ్వరీయము. 

కం॥ హర మీనాంకారి కమర 

కర మిత వరాహ ధీర ఘనరహరీవా 
మురము దామా రామా 

వర రామ స్తుత సుబుద్ధి పరిజనకలికా. 

వారి ఆ. ఉ. రామా. లో “షరభూమీి' ఆను. కందము. 

4. నవగహి 

నవ గహనామవదముల కూడిన పద్యము. 

ఉదాః- నాదెళ్ళవారి. అ. ఉ. రామా, లో. కందము, 

రవికుల ననధి శశికుజా 

ధవ బుధులును గురుల గవుల ధనగుణ వైపు 

ణవిభవ యుతులను జేయుదు 

రవి జాసుర సేవ్య నృషభ రాడ్డ్వజ భావ్యా. 

(2) వారి, సోమేశ్వరీ యమున “రివిసోమ* కందము 

రం పోడశరాజయు క్త కండము* గ వేం, కవి. వరా. పేం. వి వి.556 

భువి భరత భగీరధ భా 

ర్గన మాంధాా తంబరీష రంతి శిబి సుహో 

(త్రి విభు దిలీప మరుదా 

ఘన వృధ్వంగ శశిబిందు గయ నహుషులనన్. 
6. వృత్తనామ గోపనము, 

నృత్తనామములు గూఢ మొనరింవదిడిన శద్యము, 
ఉదా? మితవిందో ద్వాహము. 2.62. సీసము, 
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మత్తకోకిల బింబ మదన దర్పణములు 

ఏవమల గండోష్ట స్వరముల కోడి 

మత్రేభ సరసిజ మణిగణ నికరముల్ 

కర సంభ వానన గతుల కడలి 

చంపక చందికా జలధర మాలలు 

కచ దరస్మిత నాసికముల కదరి 

యత్చలమాల విద్యున్మాల మంజరి 

కుచ గాత దీప్త దృక్కులకు బెదిరి 
తే; గీ! చంచ రీ కావళి నలిన చంద్రరేఖ 

కామినీపాల హస్తాల కములకడరి 

నృ _త్ర్తరూకములయ్యు కవిత్వసరణి 

కావ్యముఖమునబడి భువిగానబడియె. 
ఈశద్యము మిత విందవర్ణన సందర్భమున చెప్పబడినది. సందర్భో చితముగ 

నలరారునున్న ది, 

ఉదాః. (2) గ. వేం. కవి. (వ. రా. వేం. వి. వి, 2. వింశత్యు త్తరవత 

వృత్తనామ గోవనవచనము. ఇందు 120పైగా వృ్తనామములు గోపనమై 

యుండును. 

7. రాగముల బర్లు 

రాగముల పేర్ల పదములను గూఢ మొనర్చిన పద్యము లున్నవి. 

ఉదాః_(1) పోకూరి కాశీపతి. శు. ఆం, ని. ని, హరి, చర్చిత. 

| అచ్చతెలుగు] 

కం॥ ఆలించగదే కన్నడ 

నేలాసకి కోర్కులిడనిది దిసిరి యగునే 
గోలన్గద యీనాటజ 

గాలలినీకోడి గూడ గనరా దానాన్. 

చండాలాంగన పాటలో సంగితశా స్ర రాగముల "పేభ్లతెల్బు సందర్భమిది 

36 | 
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(2) గ. వేం. కవి. (క. రా. వేం. ఏ. వి 95 నుండి 98 పద్యమునరక్కు 

భైరవ, (శ్రీరాగమాది రాగములు పేర్కొనబడినవి, 

£* నామగోవన మీ ఛ మము 

(1) ఉదాః.... నవ్యగహాష్టవిక్స్పా లక దశావతార నామగర్భ కందము. 

హారి శశికుజ బుధగురుకవ 

హరిసుత కమకేతు హరి యమ్మాసపకథనే 

శ్వర శంకర శరచర యుగ 

కిరి నరహరి వటు[తిరాము కితవముఖహాయా. 

[అందుగుల వెంకయ్య_రా మరాజీయము ] 

(2) గ. వేం, కవి. (ప. రా, చేల, వి, వి. అవతారిక. 31. పద్యం, 
సీసము. ఇందు నవ్మగహ. నవరత్న, నవనిధి, నవరన.___నామములు దెల్బు 

పదములు కూర్చ బడినవి. 
[5.7 అంకగణితము 

ఇందు ఆం'కెలు (క్రమముగ అక్షరములలో చెన్స్ప బడును, 

ఉదాః_ నాదెళ్ళవారి. అ. ఊఉ. రామా. లో, కందము, 

ఏకాద్విజవర (తిభువన 

శోక్రహా చతురా( పపంచ సుమషట్బ్చర ణా 

(శ్రీకర సప్తాశ్వాన్వయ 

మాకష్టము మానవలయు మంచి దశయదే. ఇందు “ఏకి నుండి దళ! 

వరకు అంకెలు (కమముగా పద్యార్థమున కలిసిపోవునట్లుగా అక్షరరూ వమున3పొందు 

పబుపబడినవి. 

ఉదా: (2) వీరి, సోమేళ్వరీయమున ఇళ్లే పడివజకు కూర్చ బడినవి. 
(3) కొ_్తపల్లి సూర్యారావు “వెణ్టికి వేయివిధములు” కావ్యములో ఒకటవ 

వెల్లీకి ఒకటవవద్యము, 'రెండవ వెజ్ఞికి 'రెండవపద్యము ఇట్లు వేయివెజ్లులకు వేయి 
పద్యములు చెప్పుట జరిగినది. 

6. [తిపద గోవనము 

ఏకపాద ద్విపద చెప్పిన పిదప ఈ తిపద”ను అవ్బకవి చెప్పియున్నాడు. 

ఏకపాద, ద్విపదిల లక్షణానుసారము (తిషద నడవలేదు, ఆ ఏకపాది ద్విషదులను 
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పొద నియమచి[తము [కింద పరిగణీంచికిమి , కొని యీ “| తిసద” గూఢ చ్మితము 

నకు సంబంధించి నదిగా భావింషబడుచున్న ది. 

గుమ్మా శంకరరాపుగారు తమ వ్యాసములో 1, ఒకేపాదమ ముమ్మాా 

కావలసినది, అసలడే లక్ష్యమనియ్కు కాని కాలేదనియ్క మొదటి మూడుపాదాఆలో 
చెప్ప బడిన మూడువదము3ను నాల్లవపాదములో వరుసగా చెప్పుట దీని లక్ష్యమని 
అప్పకవి భావించినాడేమో అని అభి పాయపడిరి. 

రాయవరప్ప రామస్వామి కనకవితాసాగరములో దీనిని ఉదాహరించెను. 

పదముల గోశనముగా వారు భావించిరి. అనగా నాల్గవపాదములోని పదములను 

మూడింటిని 'మొదటి మూడుపాదాలలోను గూఢ మొనరించబడినదని వారి భావము, 

దీనినిబట్టి మొదటి మూడుపాదాలలోను వరుసగా ఒకటవ, రెండవ, మూడవ 

పదములుగా దాచదిడి, నాల్గవపాదములో వరుసగా సేర్కొనుట ఈ (తిషద 

చిితముగా భావింపదగును , (తిపదములను దాచియంచుచున్నా ము కనుక (తిపద 

పేరు సార్థకము. 
పైపెచ్చు అప్పకవి పాదగోవనము గూర్చి చెప్పెను. గాని లక్ష్యము చూపి 

యుండలేదు. పదగోశనమును గూర్చి ఎక్కడను చెప్పియండలేదు. కనుక ఇది 
సదగోవన ముగ చెప్పి యుండవచ్చునని యనుకొనవలె. 

అప్పకవి చెప్పిన [తిసద. అప్పకపవీయము. 4.563. 

తే॥ గీ॥ దేవమునివంద్య గోవింద ది తిజహరణ 

పుండరీకాక్ష అవ్య క్త పుణ్యపురుష 

యమరసన్నుత గోపాల హరి ముకుంద 
దేవ యన్య క్షహరియు న్యా దినదమయ్యె. 

ముదటిపాదములో దేవి” 'మొదటిపదముగాను, రెండవపాదములో 3 డవ 

పదముగా “అవ్య క్రొ మూడవపాదములో మూడవవదముగా హరి”_చెప్పి 

నాల్గనపాదములో వానిని వరుసగ చెప్పుట జరిగినది. 
బు రాకి మలాదేవి_ఛందో హంసిలో క తివదగను (తతిపాదమున మూ 

పదములుండునట్లు [వాసిరి. అది సరికాదు. అందులో విశేషములేదు. 

1, తెలుగు” “తై మారవ| తిక” 19:9 july-Sept. 
“తెలుగులో చితక విశ” వ్యాసం * Published by Telugu Akalemy, 

Hyderabad, 
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{1 ] వివిధ పదగోపనము 

పద్యములో వివిధపదములను గూఢ మొనరించుట ఈచిితమున కననగును. 
ఆ వివిధ పదములు లేదా ఒక చాక్యమునందలి పదములలోని అక్షరములొక 

నియమమున వద్యపాదముల దాచబడి యుండును. ఇది కవిపేరు దాచబడినశ్తే 

యుండును, 

కొరవి గోవరాజు సింహాసన ద్వాతింశికలో ఇట్టి చ్నితము కలదు. 
వికమార్కు_ని చెంతకు పద (బాహ్మణుడొకడు తనకుమా రెను వెంటనిడుకొసి 

వచ్చి స్తుతించు సందర్భము 

సీస॥ రాజ్యంబు వదలక రసికద్వ మెడలక 

జరుశీల ముడుగక నయము చెడక 

దీనులజంపక దేశంబు నొంకక 

ని జముజ్జగించక నేర్చు గలిగి 

మ్మిపులజుట్టాల వెన్నుసాచ్చినయట్టి 

వారిని గొల్బిన వారి (పజల 

గార్గంబుకోగాచి యన్యాయ ముడుపుచు 

మున్ను జెప్పిసరీతి జెన్ను మీరి 

ఆ॥ వె॥ చేతలొండు లేక పాతల విడువక 

యశము కలిమి తమకు వశముగాగ 

వసుధ యేలు రాజవర్షంబు లోన న 
ఫ్ 

య్యాది విష్ణుమూర్తి వండు నిన్ను, 

సింహాసన తింశిక. 7 ' (సీం స ద్వా( తింశిక జు. 
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ఈపద్యములో పేద బాహ్మణుడు వి కమార్కు.ని స్లో తము చేయుటయేగాక 
ఒక విన్నషముగూడ గూఢముగ చేసియున్నాడు. సీసపద్యములో 8 చిన్న పాదముల 
'మొదటి అక్షరములను, ఆటవెలదిళో (పతిపాదము మొదటి అక్షరములను గలిపి 
చదివిన. *రాజ! దీని వివాహము చేయవయ్యా ”! అని వచ్చును. కుమార్తెకు 

వివాహ నిమిత్తము [దవ్యసహాయము రాజుగారు చేయవలెనని 'పేదబ్రాహ్మణుని నిగూఢ 
విన్నపము. 

లె. పొదగూఢము 

పద్యములో ఏదేని ఒకపాదమును మిగిలిన మూడుపాదములలొను గూఢ 
మొనరించి చెప్పుటను పాదగూఢ మందురు. 

తెలుగున ఆర్హపాదగూఢమును (వాసిన కవి గ. ఊం. కవి. 

ఉదా 3... (ప, రా, వేం, వి వి. 350 పద్యం, కందము, 

భువన జఠర జయసన్నుత 

గవా ధిపా ధన్య కలిక కారుణ్య రమా 

ధవ పరమ పరుష తీవరి 

పఎఫాల మహా విశాల భుజగధరన 
mw 

ఇందు “భుజగ ధరకి”. అనునాల్గవ పాదభాగము మొదటి మూడుపాదము 

అందు గూఢ మొనర్చబడినది ఆకీగీకల అక్షరములు వరుసగా చదువుకొనదగుము. 

అవి పదాది ఆక్షరములుగ గుర్తింపదగును. 

1] గూఢ [వథ మపొదము 

ఇది ఎక్కువ (వారములో లేకపోయినను మచ్చుకు చి తించుట జరిగినది, 

సంస్కృతము. లస, చితం. 4. ఈ (క్రిందిది. 

చివరి మూడుపాదాలలో మొదటి పొదాక్ష్తరములు గూఢ మొనర్భుట 

జరిగినది. కాని ఒక నియమము పాటించలేదు, 



286 కేలుగులో చి తకవిత్వమయు 

వె హీదేవి కలకోదదేః సుతే 

దేహి పాప విలయం దయాని'దే 
gg. మ ల) 

శేషశాయి దయితే తమోముషం 

శముష్ం కలయనః సుశోభనామ్. 

ఒకి వరుసలోలేక ఇష్టమువచ్చి నట్లు వెనుకముందు ఆ (పథమ పాదాక్షరనులు 

కూర్చ బడినవి. ఇది నరిమైన పద్దతికాదు. 
తెలుగున ఉదా: వేదులవారి ల.న.చి స్త 4. 

సంస్కృతములో ని నియమ రహితముగ మొదటిపాదముగూడ 'మొనర్చ జడి 
నది. మొదటి పాదమున 12 అక్షరములు కలవు. యతికి సరిపడు అక్షర మొకటి 

యుండునట్లు కవి చూచుకొనవలెను ఆ పద్యమిట్లున్నది. 

'శ్రే॥ గీ॥ పాలమున్నీటి పతి మాం పాహి పాపొ 

కోటి పాపము లడంఛి కన్నీటి దుడిచి 

తేల్చి బా మమ్ము ము షస 

భవ్య మాం గళ్య వై దేహి పాలిత మహా, 

ల గూఢ చతుర్లపొదము 

చతుర్త పాదాక్షరములను మొదటి నూడు చరణములందు గూఢము చేయుట 

ఇందలి చ్మితము. ఇది బహుళ (_పచారమునందినది. ఆటు సంస్కృతమున ఇటు 

తెలుగునను ఎక్కువగా ఇది చిషతింపబిడినది 

సంస్కృతమున ఇది రెండు విధముల రోచింనబకినది. తెలుగునను అళ్లే. 
నాల్గవ పాదాక్షరములు | కమరోహితముగ మొదటి మూడు పాదములందు ఎక్కడో 

అక్కడ వచ్చునట్లుగా (వాయబడుట మొదటివిధము. అక్షర [కమముతోపాటు నియ 
మమునుగూడ పాటించి (వాయబడుట రెండవ విధము. పైన చూచిన (వధమపాద 

గూఢము మొదటి విధమునకు చెందినదే. 

ఏ విధమైనను తెలుగున మ్మాతము ఆ గూఢపాదమున (పాసాక్షఠన్సు 

యత్యక్షరము ఆయా స్థలముల వచ్చునట్లు రచింఫనలెన్సు, 
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మొదటి విధము : 

సంస్కృతములో ఉదా ఏ. కా.శకా.4?7?. 

ద్యు వి యద్గామి సీతార 

సందావ విహర శ లికి 

వై మేమ మాలా శుళుభే 

విద్యుతా మీవ సంహతిః 

ఇస్తే శిశుపాలవధ, ల.స్క మున్నగు సంస్కృత (_గంధములందిది గలదు. 

తెలుగున విన్నకోట పెద్దన ఈ 'మొదటి విధముగనే తన లక్షణ లత్య్యముల 

నిచ్చినాడు. లక్షణం, కా.చూ. 6.46. కం, 

మొదలి చరణ (తయములో 

దిడిలముగా గవితనంత భాగాక్షరముల్ 

గదియం (గమమున నిల్చిన 

నది గూఢ చతుర్హమనంగ నద్భు తమయ్యెన్. 

అద్భుతము గొల్పును గనుకినే ఇది చి|తమైనది. ఇతని లక్షణము (పకా 

రము మొదటి మూడుపొాదములందలి గూఢ చతుర పొదాక్షరములు వకుసగా చదువు 

కొనిన వచ్చును. సంస్కృతములో ఈ వరుసగూడ పాటికబడలేదు. అంత 

మా(తము చాలదు. ఎన్ని అక్షరముల కొకసారి ఈ గూఢ చతుర్ధ పాదొక్షరముల 

నుంచవలెనో (కమము పాటించి తీరవలెను. అది రెండవ పద్ధతిలో చూడగలము, 

ఇక విన్నకోట పెద్దన లక్ష్యము. కా.చూ. 6_47 

చం॥ చతురు బరార్థ నీలు గవి శశ్వద భీప్పిత భూరి దానదున్ 

విత భుజాని సర్గబలు విక్రమ సన్నుతి సేవికో దయున్ 
ర్ చలే అ గాననాను. 

మతికె దురెల్ల సేసికొని మాన్యుఅకాలము కానిమానులై 
వారి అనాది ఆం ల బాన 

చతురులు విశ్వభూవిభుని సన్నుతి సేయుదుకెల్ల కాలమున్. 
ఇతని లక్షణానుసారము (వాసిన కవులు. 

2) ఈదులనల్లి భవానీశ ధర్మఖండము, 0.254. చం, వాల్మీకి విష్ణుదేవుని స్తుతించు 

సందర్భము, 
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3) వి కాలవారి. శ్రీ. వేం.చి.ర. కరము. పూ థా20 చం 

4) బోడి వాసుదేవరావు, చిత మంజరి. చిత._2. ఆ॥ వె॥ 

రెండవ విధము. 

సంస్కృతములో ఉదాః.. ఈశ్వర శతకము, 90. 

తుభ్యం జగ తయ (రాణ 

స సంవజ్జయతే నమః 

శివ సంయత్పభాశీల 

జయ సజ్జన వత్సల 

ఇచ్చట అక్షర కమమే కాక్క (పతి రెండకరములకొ కసారి నాల్గవ పాదాకర 

ములు పొందుపరుపబడినవి. ఎక్కువమంది తెలుగు కవులీ పద్దతిన చంసక మాలలో 

(వాసిరి. కందములోకూడ (వాయట జరిగిన ది. 

చితకవి లక్య్యమిచ్చినాడు: కాని లక్షణ మీయలేదు. అదే లక్షణమను కొన 

పిలెను, అప్పకవి “పధమాళశ్వాసము*లో “సర్రవగూఢ్ర చకుర్ద చరణవర్ణము* అని 

"పేంత్తైనుగాని లక్షణ లక్యముల సీయలేదు. 

ఉదా; 1) చితకవి పెద్దన, ల,సా,సం. 1_99 

చం॥ ఘనహరి భాను జా ప్టమతి కుంజ భవాయతుల [వతాపభా 

గ్యనిధి కృపాక రాజనక జాయత శు|క్కకచా మహాత్మ పా 

వని వటుకేన శూరచయవర్య సుధీనర సాధ్య హృద్య శా 
హనుమ జయ్మ పభాది కనయ్మ కమ పానిన చర్యసద్యశా. 

చంపకమాలలో గూఢ చతుర్ణపాద రచనా నియమము గమనింతము. రెండక్ష 

ధములను వదలుచు మూడవ అక్షరమును తీసికొ నుచు పోయిన, (పతిపాదమున (7 

అక్షరాల చొ॥న మూడు పాదములకు 3౫7=21 అక్షరాలు వచ్చును. చంపకమాల 

పాదోకరాలు 21. వానికో నాల్గివ పాదము పూర్తిఅగును, ఆ నాల్గవ పాదమునందలి 

(పొసయతులు గుర్తుంచుకొనవలెను. దాచబిడిన రెండవ అక్షరము (పానాక్షరము. 

11వది యతిస్థానాక్షర ము, నొల్లన పాదమున 5,7,11,14,17,19,21లు గుర్వ 

క్షరాలుగా ఉండవలెను కాని వీనిలో 5,11,17,19,లు మొదటి పాదాఅలోను 

లఘ్వక్షరాలుగా దాచదిడినవి, నాల్లవపాదములో అవి గుర్వక్షరాలు కావలెనుగదా, 
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దీనికొక ఉపాయము. 6ర,12,15,20,లు సయయక్త్క లేదా ద్విత్వాక్షర ములుగా 

ఉండునట్లు రచింపవలను. 

ఇట్లు నిర్మింపబడిన గూఢ చతుర పాదమునకు దగిన అర్థముండవలెను, 

అంతేకాదు. మిగిలిన మూడు పాదములకు దీనికి అర్హము విషయమున పొంతన ఉండ 

వలెను. 

ఉదా 2_ 2) గ,వేం కవి_[క్ష.రా.వేం.వి.వి. 220 పద్యం. 

3) కొడవలూరు రామచం| దరాజకవి_మహా సేనోదయము. 1-219. 

4) గోపీనాథ వేంకటకవి. గోపీనాథ రామాయణము. సుందర. 1536. 

5) ధరణి దేవ వులరామమర్మతి. దశావతార చర్మిత. వాలఖక్యస్తుతి. 277 

పద్యం, 

6) వి కాల శ్రీ దేవమ్మ. వాసవదర్లా పరిణయము. 2.230 

7) పొదత్తపి 'వేంకటరమణకవి. లక్షణశిరోమణి, 4.77. చం, 

కందములో గూఢ చతుర్ణ పాదచి|తము, 

_ గ,వేం,కవి, (షరా.వేం.వి.వి. 850. 

అది ఏ; వెలలియ దార మధుర దయ 

నిలుపు గుహన్ దత్తినలరు సీవిడు భర్తిన్ 

గలిని ఘనదేహ శౌరీ 

వెలిదామర యజ గు దనరు విభుగనినహరీ, 

పై పద్యమున మూడు పాదము లందును వరుసగా బేసి అక్షరములు _గైకొనిన 

నాల్గవపాది మేర్చడును, (గహీంచు రెండవ అక్షరమే (పానాక్షరము. (గహించు 

మొదటి అక్షరమునకు, 'రెండవపాదమునందలి 4వ గణములో ఒక "ఆక్షరమునకు 

యతిచెల్లుబడి యగునట్లు దూదుకొనవలెను, 

2 నాదెళ్ళవారి. అ, ఊం రామా. 7.1458. 

3) వారీ, కృష్ణానదీ మహాత్మ్యం. 1123. 

4) వారి సోమేక్యరీయము. “నినునుతి జేసి” శద్యము, 

ర్ వావిలికొలను సుబ్బారావు, శ్రీకుమారాభ్యుదయము, 3..134, 

6) రాపాటి ఓబిరెడ్డి, కవిజనవినోదిని,. (వాత్మపతి, పుట. 22. 

37 
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ళో అ్రత్యు చతుర పొదగూఢము 

సంస్కృతములో ఇది ఈశ్వర 5 కలదు. ఇందు మొదటి రెండు 

పాద-సులందు చివరి రెండు పాదాల అక్షరాలు దాచబడును. మొదటి రెండు పాదాల 

లోని బేసి అక్షరములు (గ్రహించి [వాసిన 3వ పాదము సరి అక్షరములు. గహించి 

(వౌ సిన నాల్లవపాదమున్ను ఎర్చోడును, అదె ఇబట్టున్న ది. 

సుదీరారజతా భవ్య 
చ 

ఉయమాసా భగక్షము 

సురాజ్జ్ఞభ జమాభక్ష 

ధీరతావ్యయ సొగమ 

[ ఈశ్వరశ తకం, 91. 

తెలుగులో దీని మాదిరి కనదిడలేదు. 

లె భాపషూాగోవనముం 

తెలుగు నద్యమం దాంధేశర భాషను గోప్యముగ ఉంచుటను భాషా గోవన 
మనదిడును. అనగా రెండు భాషలు పద్యమున ఉండునన్న మాట. ఆయా భాషలతో 

వాది అర్ధసమన్వయము కుదురును. ఇందు “గీ ఆండవరకము అనులోను విలోమము. 

దవీశతకములో సంస్కృృతభాషలో సూర సేన మహారాష్ట్ర 
ని 

చేయబడినది. (78, 76 నద్యయులు,) 

భాషల గోపనము 

తెలుగు పద్యమున సంస్కృత మిమిడియున్నది. తెలుగులో భాషా గోవనము 
నకు (క్రింది పద్యము నుదాహరణముగా చెప్పవచ్చును. ఈ పద్యములో తెలుగు 

సంన్మ్భృత భాషలు గలవు దీనికి ఇటు తెలుగు భాషా వరముగనుఅటు సంస్కృత 

షా పరముగను అర్ధము చెప్పుకొనుటకు వీలున్నది. 
ఆ పద్యము. పింగళ సూరన కళాపూర్ణోదయములో 6_161. అది ; 

మాయమ్మా నను నీవే 

రాయలవై!కాన దేవరా జేజేజే 

నమూయాతును లానిన యది 

పాయక సంతోసమున్న ఫలమిలసామీ, 
తెలుగులో అర్ధము వ 

దేవరా! = ఓ |నేభువా! జేజేజే = ముమ్మాటికి జయము, ఇలసామీ! = 
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ఓ భూనాయకా! నీవు రాయలవై = రాజువై, కావన్ = రక్షించుట చేతనే, 

సంతోషము, పాయక = విడువకుండ,  నమూయాతునులు = మాఆత్మలు, ఆనిన 

యది = అంటియన్నది ఉన్నఫలము = సిద్ధించిన ఫలమ్ము మాయమ్మానసు వా 

నూ తల్లి కోడుసుమా,సీవు రాజువై రక్షణ భారము వహించుట వలన దూము; స్సుల్లో 

సంకోషము తాండవించిన దని భావము. 

సంస్కృత పరమైన అర్థము 2 

హే సునీవే = శుభ్ర పదమైన మూలధనముగల ఓ రాజా!. ఆయ్ = 

రాబడిని మామాన = లెక్కింవకుము. అలవా = ఛిన్నాభిన్నం కౌనట్టి, రాః = 

ధనము ఏక్రైవ = ఒక్కతే అవత్ = కష్ట సమయమందు రక్షించునదగును. 
కావున మూలధనము _ వ్యయక్షరుపరాదని భావము. ' అజేజే = భాగగకువులకో 
యజ్ఞము చేయునట్టి, రాజే = రాజుకొరకు మా = లక్ష్మీ, ఆయాతు =వగ్బాడును 

మలాని = పాపములు న = పొందవు. పాయక! = ఓ రక్షక!, సంకః = 
సత్పురుషులు, యది = దర్శింకవచ్చిరేని, అసముత్ = సంతోష రహితుడవై 

నఫల == దర్శనమీయక పోకుము మిల = వారితోకలియుము, అమీ = వచ్చిన 

యీ పండితులు, సొ = ఆ లక్ష్మీ ఆని విశ్వసింపుము. ఓ రాజా! రాబడిని గురించి 

యోచించబోకు. దానిని మంచి కార్యము౨కు వినియోగించు. (బహ్మను గూర్చి 

యజ్ఞము చేసేవారికి సంపదకెప్పుడు తక్కువకాదు అని భావము. 

సందర్భము : కళాపూర్ణాదయములో మదాశయునా స్థానమున (తథ మాగ 

మాదులు చితముగ జవావిడు తీరు. 

ఈ సద్యము 'తెలుగై రాజడిగిన (పళ్నకు సమాధానమగుచున్న ది. 

సంస్కృృతమై యతనికి హితము నుపదేశించుచున్నది. 
ఈ పద్యములో చితమిది యని పాఠకులకు తెలియపజణచుటకు 6_1“6 

పద్యమ లో సంస్కృత పరమైన అర్హ భావములను పా(తలచేతనే చెప్పించును. 

ఉదా ;- 2. కనుపర్తి అబ్బయ్య, కవిరాజ మనోరంజనము, 4_176. 

ఇందాంధ అ గీర్వాణ భాషలు గలవు. 

3) పిండి(పోలు లక్ష్మణకవి, లంకావిజయము, 2.230. ఉభయవాషా 

కందం, 
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శ్ర వి కాఆవారి. శ్రీ, వేం. చి. ర. కరము. పూ. భా. 11. తత్సమాం(ఢ 
సదములకో భగనత్ప్సక్షమున, సంస్కృత పదములతో లక్ష్మ్మీస్తుతీ 
పరమైన ఆర్హము గోచరించును. 

ర్) అల్లమరాజు రంగళ్తాయి. (ీ. ఆం. చం, రామా ఆరణ్య 77. 

కందము. 

6) అల్ల మరాజు స్ఫుబహ్మణ్యక వి. భదాసరిణయం. 369 (సంస్కృ 

తాం ధములు). 

ఈ పద్దతిలో “ప్రంస్కృృృతాం( ధశ్శిష్ప నారాయణస్త వము అను పేర వికాల 

శేషాచాభ్యలుగాగు (గంధమును గూర్చిరి!. అందులోని పద్యములు తెలుగు అర్హ 

మున వారాయణస్త వమును, సంస్కృృతార్హమున లక్ష్మీస్తుతియును నగును. 
0781016 peoms. Consists of verses that can be read in any 

two or more languages. Two examples 2 

1, (పాకృత సంస్కృతములు గలది. 
“నరలే సాహసరాగం వరి హరరంభోరు ముణ్బ సంరంభము, 

విరహం విరహాయాసం వో దురితవ చిత్త మసహం మే,” 

2: (శ్రీవివాసకవి సార్ట్థభొమ (19 శతాబ్ది), మెసూరు మహారాజాస్థానక వి, 

4 కిష్టరాయజయోత్మ ర్ల” పద్యగద్యములలో విరచితము. విరామచిహ్నముల 

మార్చుకో ఆకావ్యమటు సంస్కృతము, ఇటు కన్న డములలో అర్హపంతముగ 

ఉండును, 

భాపొ గోపనము _ అనులోమ విలోమము* 

ముందునుండి వెనుకకు చదివిన ఒక భాషతో అర్థము వచ్చును ఆ 

పద్యమునే వెనుకనుండి ముందుకు చదివిన మటియొక భాషలో అర్హము వచ్చును. 
అందువలన ఈ చితము భాషా గోపనముకో అనులోమ విలోమముగా చెప్పబడు 
చున్నది. రచనా విధానము భిట్టియేగాక, భాషాషరముగ గూడ అనులోమ విలోవముము 

లిందు చూడనగువు, 

1 (శ్రీం 'వేంం శి. ర, కరము II Vol. Print. 1980. 

2, History of Sanskrit Classical Literature by Krishna 
machariar, Tage. 377° Print. 1937, 
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సంస్కృతములో ధాషాం తరగతంి అనే పేరున సర. కంఠా, ఇత్యాది 
(గంథముల నిది గలదు. 

కేలుగులో 1. ఉదా :. పింగళి సూరన, కళాపూర్ణాదయము. 6.172. 

కం | ఠా వినువారికి నరవిగ 

భావనతో నానునతి విభావసుతేజా 

దేవర గౌరవ మహిమన 

మావలసిన కవిత మరిగి మాకు నటిశా. 

అనులోవుదముగ తెలుగులో అర్థము. ఆకి విభావసు జడేజా = మిక్కిలి 

(నకాశించు పరా కమముగల్క అధీశా = మహారాజా! దేవర గొరవమహిమన = మీ 

ఘనత యొక్క మహిమచేత నే మావలసిన కవిత = మా (పియమైన కవిత్వము, 
తాన్ = అదీఏవినువారికి సరవిగన్ = యుక్తముగా భావనతో = భావించుటకోో, 

మాకుమరిగి == అలవడి, ఆనున్ = కనిపించును. 

విలోమములో శ్లోకరూపమున పై వద్యవి.ట్లుండును. 
“బాది 1 ఇనకు మా గిరి మతివికన సిలవమాన మహిమ వర గొారవదే 

జాతేసువ భావి తిననునాళో నవభాగ విరనహిరి వానువితా.) 

ఇప్పుడు విలోమముగ సంస్కృతములో అర్ధము, ఇన = రాజొ!, ఆగిరి = 

,_పర్వతములున్నంతకాలము, కుష్ = భూమిని శాధి = శాసింపుము. మత = 

సర్వసమ్మతుడ!, వికనసి = మిక్కిలి (పసిద్ధి హొందినవాడా!ీ, లవమాన = లవుని 

మానంవంటి మానం గలిగిన నను= ఓ భూవరా!ీ మహిమవరగౌరవదే = 

గొవ్నదనముచే (శేష్టమెన గొరవమొసంగ్కు సువభా = నీ వంటి మంచిరాజు 
ఇతి = ఈవిధమ్ము జాతే = కల్లియుండగ్వా నా = పండితుడైన మనుష్యుడు, 

అతః == ఇట్టి గొరవమువలన, నవభాః = కొత్త విలాసము గలవాడై, రసకిరి == 

రసముచిప్పిలు నట్టి, గవి = భాషయందు అనువితావా = స్తుతింపని వాడగునా! 

కాదని భావము. 

సందర్భము ౩ కళాపూర్ణుని ఆస్థానములో (వథమాగమాదులు చ్చితకఏతకు 
(వదర్శించిన తీరు, 6_176లో దీని సంస్కృృతపవ మైన అర్ధభావములు పాతచేతనే 

కవి చెప్పించను. 
2, మ్మికాలవారి. (శ్రీ. వేం. చి. ర, కరము. పూ. భా. 32. అనులోమ తేజ 

గీతి తెలుగు భాపలోన్సు విలోమమున శ్లోకము సంస్కృృతార్థమున గోచరించును, 
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3. వి కాలవారి. శ్రీ. వేం. చి. ర. కరము. మూడవభాగము. రివ కద్యము, 

తెలుగున అనులోమముగ కేటగీ తి. సంస్కృతమున విళోమముగ వంశ స్థవృత్త 

మగును. తేటగీతి భగవత్ స్తుతి వంశస్థపృత్తము (శ్రీస్తుతి వివరించును. 

తేటగీతి మారతా! స్తుత! నక్షర! సొారదాస! 

భారశారవ సువ్యక వర్షిత న్వ 
ణ ber a= 

సార సాస్టల క సృజ! రారనోమ 
యాచకార్థద! సచ్చయ! హావచారు!. 

వంళస్తవృ త్రము. విలోమము . 
రుచావహా యచ్చ సదర్ధకాచ యా 
జనో రరాజ స్వకలస్థ సారసా 

స్వతర్షి వకవ్య సువర్ణ తారభా 
య జలజ (5) 

సవారసా రక్ష నతస్తుతా రమా! 

ఉ పద్య గూఢము [గర్భకవిత్వము] 
పాద గూఢ చిత (ప్రాతిపదికపై పద్య గూఢము నిర్మింవబ కినది.పాదము ను 

ముందరి మూడు పొదములయందు దాచినశ్తే లేదా గర్భస్థ మొన రించిన స్తై ఒక 

వద్యమున భురొక పద్యమును గర్భస్త మొనరించుట పద్య గూఢ  చ్మిత్రమున 
యు 

జరుగును, 

అక్ష కవి గర్భ కవితా భేదములు దెల్పు సందర్భ మునమొదటగా గూఢ చతుర్ధ 

చరణ వర్షమని సేర్కొనెను. [అవ్బ కవీయను, 1: 33|. కావున సద్యగూఢమునకు 

పాద గూఢ మే (ప్రాతిపదిక అని చెప్పవచ్చును. 

వర్ణచుంతకములో ఒక పద్యమున (పతిపాదమున ముందు వెనుకల కొన్ని 

వర్ణములు చ్యుతమొనరించిన నింకొకపద్య మెర్పడును. ఈ _ పద్దతిలో సంస్కృత 
ళు ఢి 

ములో గర్భకవిత కలదు. వృత్తములకీ పద్దతి సరిపోవును. ఉదాః. గీత గర్భ 

ఉత్పలమాలలోని | సతిపాదము మొదటి ఆరక్షరములు చివరి ఒక అక్షరము తొల 
గించిన తేటగీతి వచ్చును. 

కాని తెలుగున దేశీయ ఛందమున ఈ పద్ధతి సరిపోదు, కావున చ్యుత 

చిత్రము[కింద కంది గూఢ చ్మితమ్ముకింద సద్య గూఢము (గర్భ కవిత) పరిగణింప 

దగును, 
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నికి గర్భ కవిత్వమని తెలుగు లాక్షణికులు పేరిడినన్కు అడి సమ జనము 

కాదనిపించును. ఒక పెద్ద పద్యమున చిన్నజద్యడు  గర్భస్టమైయుండిన గర్భ 
కవిత్వమని పించుకొనును. కాని, ఈ చి తములో అన్నియెడల _ ఇట్లుండదు. “కంద 

మణిగణనికరము*న ఒక పడ్యమందు మటయొకటి గర్భ స్థ్రమైయుండదు. ఏ ఒక్క 

అక్షరమైన్మనెటూ మిగులదు. అక్షరము లన్నియు సరివోవును దీనికి గర్భ కవిత్వ మవి 
"పేరిడుట సమంజస మనిపించదు. కనుక ఈ చితమునకు పద్య గూఢమనుటయే 
నముచితము. కాని ఈ చికము తెలుగులో “గర్భ క ఎత్వము” 'పర(పసిద్ధి వహించి 

నది. 

సంస్కృతములో పద్య గూఢ చిితము కొంచెముగానే యున్నది. అః యయ 

అక్షర చ్యుతకమువలన పద్యములో ఇతర పద్యములు ఎక్పుడుచుండును. దీనికిగూర్చి 

ఈయుణ్ణి వేంకట వీరరాఘవాచార్యులుగారు! వివరించిరి సంస్కృతమున “చతు చిత 
గర్భ ౫అను విశేషరచన మొకటి కనపడుచున్నడి2,వర్ల గూఢ చి్నితములో పద్యముల 

నుండిపద్యములు ఏర్పడును. ఉదా ;- నిర్ణల ఉపమాక వేంకటేశ్వరుని “రామాయణ 

సం గహము”? 30 సర్గలు. ఈ కవి విజయనగరము దగ్గర నివసించెను. (డీ- శ 

1866 న రచించబడిన డిడి. 

బాల కాండము నందు కవి పేరు ఎవరములు గూఢ పరచబడినవి ఈ కాండ 

మందలి (పతి పద్యము మొదటి అక్షరములు కలుపుకొని చదివిన “రామకవచము* 

ఏర్పడును. 

అయోధ్య" 0డీ యుద్ద కాండమువరకు గల (వతి పద్యము 'మొదటి పాదము 

అక్షరములు (గ్రహించి చదివిన *గౌరీ వివాహం కావ పద్యములు వచ్చును. 

పె కొండముల యందలి (పతిసద్యము 'రెండవపాదము మొదచి అక్షరములు 

కూర్చుకొని చదివిన శ్రీరంగ దీక్ష త మహాత్మము” కావ్య పద్యములు వచ్చును, 

పె కాండముల (పతివద్యము మూడవ పాదము మొదటి అక్షరములు కూర్చు 

కొనిన భగనదవతార చరిత”? కావ్య పద్యము లేర్పడును. పై కాండముల (వతి 

ఓ కఖారతి? 1965 ప్మపియల్ “సంన్మ్భృత వాజ్మయమున 

గర్భకవిత్వము లేచా వ్యాసనము*” 

2, History of Classical Sanskrit Literature: Page375. Print 
1937 
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పద్యము నాల్లవ పాదము మొదటి అక్షరములు కూర్చు కొనిన దౌవదీ కొలా రణం? 

కావ్య పద్యములు వచ్చును. 

వద్య గూఢ చిక [ష్మక్రియను తెలుగు వారభివృద్ధి వరచిి, ఆసాంత మీ 
చితముతో కావ్య నిర్మాణము జేయుస్టితికి దెచ్చిరి, 

ఉదా వ. 1. గాదె పాపరాజు. చతుర్విధ కందరామాయణము . 

2. రావిపాటి ఆక్ష్మనారాయణ. ని. భా. రామొ, 

తెలుగులో లిట్టి రచనకు మార్గ దర్శకమైనది గ. వేం కవి రచన (ప, రా. 
వేం. వి. వి, 

తెలుగులో చి తకవి పెద్దన, అప్పకవి కొన్ని గర్భ కవితా భేదములు లక్ష్య 
లక్షణ సహితము పేర్కొనిరి. వానికి దోడుకవుల లక్ష్యముల (గహించితిని. వ్ 
పద్యము లేయే పద్యముల గూఢ మొనరింస దగునో పరిశీలించుట కొక 

పద్యమును గైకొని అందుపట్టు పద్యములను జూపుచు ఒక [వజాళికాను సారము 

రోచించితిని. ఉదా:.. కందము, ఇందుకందము లెన్ని ఎట్లు గూఢ మొనర్చు వచ్చు. 

తర్వాత అందితర పద్యము లేఏ ఎట్లిముశును? తేటగీతి, దీనియండేయే పద్యము 

లిముడును? ఇస్తు తక్కిన వానిని గూర్చి వివరించితిని. 

1] దేశీయ ఛందము, 

1) కందము. 2) 'తేట గీతి, 3) ఆటవెలది, 4) ద్వి వద, 5 సీసము, 

ర రగడ, 

ప్] వృత్తములు 

1) మదన విలసితము. 2) భుజంగ పయాతము, 3) (సగ్విణీ 4) (వమితా 

క్షరము. 5 (వహరజణకలితము, 6) మణీ గణనికరము. 7) చంద శేఖరవృత్తము 

8) పంచచామరము. 9) (పియకాంతా 10) శార్దూలము 11) ఉత్స లమాల 

12) చంపకమాల, 13) (సగ్గరా 14) మక్తా క్రీడ 15) (కౌంచపదము 16) సర 

సి జము, 17) భాస్కర విలసితము, 18) లయ గ్రాహి 19) లయ విభాతి, 

లె, పద్య గూఢ చి|త కవితా కావ్యములు 
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1. కందము 

తెలుగు కవులు కందమన చిత విచిిత మైన పోకడలు పోయి కందకములో 

కందములనే కాక ఇతర పద్యములను గూఢ మొనరించిరి, 
1) చతుర్వి ధకందము. దీనికి లక్ష్యము ముందు లక్షణము వెనుక పుట్టినది. 
ఇందలి రకములు. 1వ రకము, నన్నెచోడుడు... కుమారో సంభవము 12.217 
ఉదా $= |! సుజ్ఞాన యోగ తత్స్వపి 

ధిజ్ఞుల్ 2 భవబంధనముల్క (దెంచుచు భువిలో 

3 నజ్ఞాన పదము బొందక 

(పొజ్జుల్ 4 శివృ( గొల్లు రచన భావన దవులన్, 

జి కార (పాసతో 1,3 పద్యములు రెండు “వి కార (పాసతో 2,4 

పద్యములు రెండు మొత్తము నాలు కంద పద్యములు చై కందమున గూఢ వరోచి 

బడినవి. 

చతుర్విధ కంద సద్య లక్షణము చితకవి పెడ్డన ఇట్లు _ తెల్చియున్నాడు. 

అ. సొ. సం. 3_109. 

అసమ పదము లారెఃడవదై న గణము 

నలజములలోన నొక్క_టి నిలుపవలయు 

సమసదం బుల రెండవ స్టలము గణము 

నందు వద్యాది యగు చతుష్కందమునకు. 

కందములోని 1,3 పాదముల రెండవగణము నలి” గాని “జ గాని నిలు 

వలయును. 2,4 పాదములందలి రెండవగణముకో పద్యము మొదలగుషు, 

ఇంక ఉదా *._ 1) విన్నకోట పెద్దన. కా. చూ. 6.49, 

2) చితకవి పెద్దన, ల. సొ, సం.3..110. 

3 కామినేని మల్లారెడ్డి. ష. చ. 3_110. 

4) గ. వేం. కవి. (ప. రా. వేం, వి.వి. 817. 

5) అస్పకవీయము. _ 4. 622. 

6) లక్ష్మణకవి._.లంకావిజయము, - 1.183 

7 తూము రామదాసు . మ్మితవిందో ద్వాహము 2_29, 

38) 
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ర ధరణి దేవుల .. దశావతార చరిత, కృష్టావతారము 303. 

9) మంగళగిరి ఆనందకవి _ విజయ నందన విలాసము, 3వ, ఆశా. 

సాంతము. పుట. 125 

10) ఈదులనల్లి భవానీ _ ధర్మ ఖండము. 6_393 

11) కొడవలూరీ రామచర్మదకవి _ మహా సేనోదయము. 2.251 

12) పురాణం పిచ్చయ్య _ విజయాశ్వ చరిత, 3.195. ఉ. భాగము. 

13) పెద్దాడ నాగరాజు ._ శకుంతలా పరిణయం. 2.301. 

14) మల్లన - రుక్మాంగద చరిత. 5_66 

15) కూచిమంచి సోమనుందర కవి _ లకీ పియ విలాసము], 

16) నాదెళ్ళవారి _ సో మేశ్వరీయము, అ. ఉ. రామా. లలో. 

17) తిరువేంగళా మాత్యుని _ నీలాచల విలాసము.2. 

18) రా. ౪. నా, _ని, భా. రామా. 268 పద్యం. 

19) వ్మికాలవారి _ శ్రీ, వేం, చి. ర, కరము, పూ. భా. 28, 

20) బోడి వాసుదేవరావు. చి తమంజరి _ గర్భ, *, లో మూడు 

చతుర్విధ కందములు కలవు, 

21) శకేళవయ్య ... దాశరోదీ చర్చిత, నిరోష్ట్య కావ్యము, 1.310 

22) వెలగపూడి కృష్ణయా మాత్యుడు . _ భానుమద్విజయం $వ 
ఆశ్వాసాంతము. 129 పద్యం, 

అచ్చతెలుగు ‘ 

1) లక్ష్మీ నృసింహాచార్యులు _ కుబ్దా కృష్ణ విలాసము. 3.119 

2) శలపాక వేంకట సూర్యో పకాళావధాని .. శు. ఆం. ని. చందహాన 

చర్చిత, ఏ కాశ్వాసమ్ము 

ఆశ్వాసాంతము, 149 సద్యం. ఆ ద్య మీ (కింది విధముగ నున్నది. 

1, పూండ్ల రామకృన్నయ్య వ, 'రాః వేం. విం వి. పీఠిక 
పుట. 2&7. 

2 యస్వీ జోగారావు గారి _ యతగాన చరిత పుట 86 
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1ేమినుకుల తుదలను దనరెడు 

గనుడా!, 2వరువంపు గొల్ల గరితల నరుడా 

పెనువొగడీ కలన మరుల 

చ్చనుడా!, *సిరిచెలియ మగడాసె రణ దరుడా. 
చతుర్విధికంద వద్యములో నాల్లు కందములను విడగొట్టి చూపుట జరుగు 

చున్నది. మాదిరి పె కందము మొదటిది. 

రెండవది, పరువంపు గొల్ల గరితల 

మరుడా పెనుబొగడి కలన మరులచ్చనుడా 

సిరి చలియమగడ సెరణ 

దరుడా మినుకుల తుదలను దనరెడు గనుడా. 

మూడవది, 'సెనుబొగడి కలన మరుల 

చ్చనుగా సిరి చెలియ మగడ _పైరణ దరుడా 

మినుకుల తుదలను దనరెడు 

గనుడా వరువంప్ప గొల్లగరితల మరుడా. 

నాల్గవది. సిరిచెలియ మగడ పైరణ 

దరుడా మినుకుల తుదలను దనరెడు గనుడా 

పరువంప్ప గొల్ల గరితల 

మరుడా పెనుబొగడి కలన మరులచ్చనుడా. 

అంకెలనుండి ఆయావద్యములు మొదలిడి వరునగా చదువుకొని వదలి వేసిన 
భాగమును చివరకు కలుపకొనుచు పోయిన గర్భిత పద్యములు వచ్చు చుండును. 

చతుర్విధ కంద పద్యములతో కావ్యమాసాంతము (వాసిన వారున్నారు. 

1. వెలగపూడి కృష్ణయ్య _ చతుర్విధ కందశతకము.! కాని అలభ్యము: 
2. నాదెళ్ళవారి . చతుర్ముఖీన కంద రామాయణం, 202 వద్యములున్న వి, 
3. గాదె పాపరాజు. ఏ (శ్రీ దర్శిజానకిరామ విచిత నక్షత కండ 

గర్భాష్టోత్తర శతకము. 27 పద్యములు 2) చతుర్ముఖరామాయణము. 1093 

° రి య చరి రం «7! ( U దివాకర్ల వేంకటావధానిగా ఆం[ధవాబ్బ [ పుటః / 8 
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చతుర్విధ కందము, 'రెండవరకము, 

ఉదా 3. 1) 1g లక్షా! కినిను వలీ మజనను 

కృషా నను నెనరు మజచి కినియకు నాపె లజ్జ [ 
2క్ర ఫష్షోకవికర మంచరో 

కష్ణా యని త౭ంచినప్పడె యెనసెచననరా. 

| వెలిదండ్ల వేంకటపతి. రాధామాధవ సంవాదము. పుట, 72]; 

“షి కార ప్రానకో 1,2 లకో మొదలిడు రెండు కద్యములు. “ని కారో 

[పానతో 3,4లతో మొదలిడు 'రెండు పద్యములు. మొ _త్తము నాల్గు కందములు. 

2) ద్వివిధకందమనెడి "పేరుతో కాణాద పెద్దన _ భ దావరిణయం... “ప్ట్మయి! 
(పాసలకో. 3.294, 295; 

3) విక్రాలవారి. శ్రీ వేం చి.ర.కరము, పూ.భా 27, 

ఇవి లక్యములై నను, లక్షణములుగా స్వీకరింవదగును. 

చతుర్విధ కందమ్ము మూడవరకము, 
చతుళ్చరణ గర్భ కందమనెడి పేరుతో వెలయించ బడినది. 
1) అందుగుల వెంకయ్య _ రామ రాజీయము 339. పద్యము. 

1గిరిధర కమలా ధ్యడో 
*సర సీధుహ పృతనయన శరనిధిశ యనా 

3మురహర' సన్నుత నామా 
కక్రరుకా కర నరసఖహరి కరివర రక. 

1.2,3,4లకో 'మొదలిడ' పద్యములను వరుసగా చదువుకొనిన చతుర్విధ 
కందములు నాలుగువచ్చు ను. 1,3 పద్యములకు యతులు కన్చించుచునే యున్నవి, 
2,4 వద్యములకు' 31 పోదముల రెండవ గణము మొదటి. అకరముగా యశియుండు 
నట్లు రచింవబడినది. నాల్గు వద్యములకు [పాస “ర” కారమే. 

2) ఉదా; గోపీనాథ వేంకటకవి. గోపీనాథ రామాయణం, కిష్కి౦భాంత్తమ్ము,: 

1410; 
చకుర్విధకందము. నాల్గవర కము. మాలికా చతుర్విధ కందమని దీనికి "సేరు,. 
ఉదా? 1), అప్నుక్షవీయము, 4.627, 
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1 (శ్రీ2భూకిమీన వరదహరి 
గోభూమానన వినుత సుగుణ బుధ మధునా 

శాభీ మానవ కృష్ణమ 

నా భా మానవ హరిదరి యభవ కములనా. 

లక్షణము, తరతరమ వర్ణమాదిగ 

దొరలించిన మాలికా చతుర్విధ కందం 

బరుదారును సక్కృతులం 

దురగాధిప నవ్యతల్ప యుదధిశయానా. 
[ అవ్బకపీయము. 4,626] 

లక్యకద్యములోవి 1,2,3,4లతో మొదలిడి వరుసగా చదువుకొనిన నాల్గు 

పద్యములు వచ్చును. లక్షణము చెడదు. విడిచిన అక్షరము చివరకు చేరుచుండును. 
పె వద్యము మొదటిది. 

రెండవది, “భూ మీ, 6౭౭2 మలనా శ, 

మూడవది, “మీనవ........మలనా శ్రీ భూ, 

నాల్గవది. “నవర్ ఎ *.-మలనా శీభూమీ” 

చతుష్టా సతో పద్యము (వాసినప్పుడు నాల్గు పద్యములకు (పాస పొటింపబడదో 

నట్టభును. పై పద్యమున “భృమ్మన్కవిపాసాకరములు గణములు : 1వ పొదమ్మన. 

*గగ్కభ,నలి. 2,4 పాదముల “గగ్క,భ,నల్కనల్కసి 3వ పాదమున “గగ,శ్కభ 

ఉండునట్లు రచింవబడినది. 1,3 పాదముల “గగ్కభ,భ లేదా నలివాడవచ్చును.. 'కాని 

మేధ నుపయోగించి గణములు సరిపడునట్లు చూచుకోవలెను, యత్యక్షరము రెండక్షల 

ముల తర్వాత చోటుకు జరుగుచుండును 2వ పాదములోని _“గ్వుబ్బుమ్మనా?” 

యత్యక్షరములు. 

ఉదా ౩... 2) పూడి పెద్ది లింగమూర్తి. సువర్చలా పరిణయం, 

3), కొడవలూరి రామచందక ఏ_మహా సేనోదయము. 3_.257. 

4) కోట వీరాంజనేయ శర్మ_ చ్మితాశ్వీయము. 3.38, 
దీని భేదము. మాలికా (తివిధకందము. ఇందు మూడు పద్యములు మాత మే 

వచ్చును. లక్షణముపై దానివలెనే. కాని దీవికి (త్రిపాస చాలును, 

ఉదా 2. మ్మికాలవారి. (శీ వేం చి,ర.కరము, పూ.భా. 29, 
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1ేరా౭మా3నాధ నతజయద 

భూమానాథ జలదవిభ పరమకనతిగా 

యోమానాథఖ గ ధ్వజ 

సామానార్కవిరహిత జయమధు మథనా 

2) అష్టవిధ క ందము 

చతుర్విధ కందము పిదప అష్టవిధ కందమును చెప్పుకొనవలెను, ఇందు 

నెనీమిడి కందములు మటుగు సఅచబడును. 

1వ రకము, ఉదాః... 1) తూము రామదాసు_మి కవిందోద్వాహము, షష్ట్యంతములలో 
1..36, 

"చరణ కజునకును2భననది 

తరికినికిస్తుతముని క వికిని*ధనవిభుపతికిన్ 

కక్షరదత నునకును% పవిహిత 

కొరికిని? నుకవాసవికిని కగణరాడ్పతికీన్. 

పె పద్యమునుండి “రి కార పాసకో రెండు “వో రెండు “తతో 

రెండు *న*తో రెండు _ 'మొ త్రమెనిమిది పద్యము తేర్పడును. కావున నాల్లుపాసా 

కరములు వాడబడీనవి. ఇందలి “న్కినులు గుర్వక్తరములగునపుడు*న్ గా మారును. 

అస్తే "న్? లఘువై నషుడుోనిను”లుగా మారును. ఉదాః... ““జునకును?)).__*“*జునకున్* 

అగును. నలగణము “సిగణమైనది. ఇళ్లే “తరికిని_తరికిన్” అగును.ఇశ్లే ోపతికిన్?! 

“వతికిని?'__అగును. గణములబట్టి మార్చు చేసుకొని చదువుకొనవలెను. 
దీనికి అక్షణము : రెండేసి గణంబుల'పై 

నుండిన గణ మాదిగాగ నొనరగ చదువన్ 

ఖండిత సౌంభక కోటికి 

కాండజి యష్షవిధకంద మనగా బరోగున్. 

[అప్ప కవీయము, 4.631]. 

ఉదా 2. 2) అక్చకవీయము, 4.632. 
3) ముత్యసుబ్బరాయక వి. విదుషి_7...76. ఇందు “తి కార్మపాన 8 వద్య 

ములకు కూర్చుబడినది. “15 శ్చ తిరంజి తులై ౨జితులై 

జతులునుస్మితులై శతములు “చతుర ల్ జకమై.? 
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ఇందు (పతి గణము “తతో కూడినది. 

4) నాదెళ్ళవారి. 1. అ.ఉ.రామా. 2. గురుభ క్తి (వభావము, 1_169. 

3. సో మేశ్వరీయము. అన్నీటను “నల” గణముతోడనే వద్యములు నిర్మింనబడినవి. 

అనవసరమగుచోట ఆవి నిగణములగును. 
క్ రా.ల.నా. ని.భా.రామా. పుట 20,21. వద్యం. 40 
6) నాదెళ్ళ మేధా దకీణామూ_ీ. శ) హనుమ్మదామాయణం, ఆరణ్య.310. 

అష్షవిధకందము. రెండవరకము. 
ఉదాః_ మరుగేశం పిశ్ళి వడగరై. (కిశిర గిరీశ శతకము. 101 పద్యము. 

తలతును నెలడాల్ నిలువున్ 

దలనెల నిలువని వెలిమల తలగలు నెలనన్ 

నిలుపుని దలజార్ బలియుని 

నెలగలు గలుగను బలుకుల నెలవున్ గలయన్ 

[అచ్చతెలుగు] 

లక్షణము (ప్రకారము 2 గణముల పిదప మూడవ గణముతో పద్యము (పారం 

భము కావలెను, కాని ఇక్కడ 1,3 పాదముల (వక్క (వక్కన 2,4 పాదముల 

రెండేసి గణముల పిదగ పద్యములు (పారంభమైనవి. అన్ని వద్యములకును “లి 

(పాపమే. 

8) పోడశముఖీ కందము 

, ఉదా 2. నాదెళ్ళవారి అ. ఉ, రామాః 7.149 

'ఢరజవు 2కరుచవు కితబుటను 

కదబుగను 5దతిగొన 6 దటీకను తబుగను కిదరుగన్ 

9ధరజను 10దరిగొన 1ధరమును 

2దరమును 18 దటుమను 1*దజియను దబలును ద్యరోగన్. 

(వతి గణముతో ఒక వద్యము మొదలగును. 16 గణములకు 16 సద్య 

ములు, (వతి గణము రెండన అక్షరము (పాసయగుచుండును. కనుక “రి 

పొటింన బడినది, (వతి గణము మొదటిది ఏదో ఒక పద్యమునకు యతిస్థానాక్షరో 

మగును కనుక “కత్క,ధిలు పాటింకబడినవి. ఇట్టివి కవుల యూహను ఐట్టి జనించు 

నుండును, 
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ఈ) కందమున 106 కందములు. 

దామెరల అంకన్న_ఉషా పరిణయం 5వ ఆళ్వాసము. 150 పుటలో ఇట 
కంధమున్నది.! 

వరదా పరదా భరదా 

వరద రద భరద వరద పరదా భరదా 

నరదా పరదా భరదా 

వరద పరద భరద వరద పరదా భరదాొ. 

మొదటి రెండు పాదాలలోని గణ కమము, అక్షర కమము తర్వాత రెండు 

పాదాలలోను పాటింసబిడును, భేదములేదు. (పతి అక్షరముతో ఒక్కొక్క 

పద్యము (పారంభమగును, పద్యమున 54 అక్షరములు. కనుక 54  శద్యము 

లగును. ఏ ఫద్యమువైనను గణ్మకమము 1: 3 పాదముల సృస్కస్క 2,4 పాదముల 

నలు నల్క నల్క స్య ప- ఉండును. అక్షర కమముమారదు. మొదట ఏడిచిన 

అక్షరములు చినరకు (గహింపబడుచుండును. 

మొదటి పద్యము “వి తో మొదలై నది. రెండవది “రి తో ఉదాః.. 
రదపా రదఖభా రదవా 

రదణ రదభ రదణ రదన రదభారదవా 

తర్వాతి 'రెండు పాదములింతే కదా. మూడవది “దితో, నాల్గవది “పి తో. 

ఇశ్లే తక్కినవి. ఇట్లనులోమ్మ కమమున 54 పద్యములు, విలోమ క్రమమున 54 
పద్యము లేర్పడి మొత్తము కందములో 18 కందములు దాచబడినని. 

విలోమ కమమున మొదట “దితో రెండవది “రి తో మూడవది “భితో 

ఇ'ప్లే తక్కినవి మొదలగు చుండును. 

ఉదా :. మూడవదైన “భి తో మొదలిడినచో. 
భరదా పదరా వదరా 

భదర పదర వరద భదరి పధరా వదరా. 

ఇళ్లే నొల్లవది “దరపా* గా 5 వది “రవదాిగా (పారంభమగును. ఇట్లు 
కక్కిన వన్నియు సాగుచుండును, 

1 ఆం*(హపా. లి. గ్రంధాలయం. ల4ీ0. కాగితం (పతిః 
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కందము నందితర పద్యములు : 

1} మణిగ లానికరము 

ఉదా ః.. గ, వేం, కవి. ప, రా. వేం. వి. వి, 848 పద్యము. 
కం ధరణి ధర భరణ తతకర 

సరసా శరవర విదళన చణనిశిత శరా 

సరహర నుత నిజభుజబల 

గిరి మాఖరకరనిభ విభ గకుడ గిరిపతీ. 

ఇందలి మణి గణ నికరమా, 

ధరణీ ధళ భళణ తతకర సళసా 

శరనర విదళన చణనిశిత శరా 

పురహార నుతనిజ భుజబల గిరిమా 

ఖతకర నిభవిభ గరుడగిరి పతీ. 

ఏ ఒక్క. ఆక్షరములోను, గురులఘువులలో నుజెనార్పు లేదు. ఎటూ ఏ 
ఒక్క. అక్షరము మిగులలేదు. కందమున “నల్క నల్క నల్క స, నల, నలం నల, 

సి అను వరుస గణములతో కూడిన రెండు పాదములు, మణీ గణనికరమున, 
ఈనాల్లు “ని గణములు “సగణము మరి నాల్గు “ని గణములు “సి గణము. అన 

వరుస గణములితో కూడిన 'రెండు పాదములు సరిపోయినవి. ఇళ్లే కందనుంద¢ 

మిగిలిన రెండు పాదములు... మణీగణనికరమున మతి రెండు పొదములగును. 

కందమందలి 2, 4 పాదముల రెండవ గణము రెండవ అక్షరము మః 

గణనికర (పాసాక్షరములగును . వాని వాని యతులు గమనించి వాడవలెను, 

ఉదాః... 2) పుష్పగిరి తిమ్మన సమీర కుమార విజయము 4.79 

3) కూచిమంచి తిమ్మకవి, రసికజన మనోభిరామమ్ము 2_55 

4) లక్ష్మణ కవి లంకా విజయము, 1.152 

5) మంత్రి పెగడ సూర్య ప్రకాశ కవి. సీతారామ చర్మితము్కు 1.986 

6) త్యాగరాజు మొదలి. సుబహ్మణ్య విజయము, 

7) రాప్తాటి ఓవి రెడ్డి, కవిజన వినోదిని, (వాత్మవకి, పుట 2( 

39] 
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2 మంజుల వృత్తము 

ఉదా;... వి కాలవారి (శ్రీ. వేం. చి. ర. కరము ఉ.భా, పుట, 25, 

కం॥ వేంకట రమణుని. (టీతిని 

శంకా సంకట మథనుని సంపద గల్లన్ 

పంకజ నయనుని( బ్మత్రివ 

రాంకున్ న్యంకు ధర ముఖుని నచ్యుతు గొల్లున్ 

ఇందల్మిమంజుల 

వేంకటరమణుని (టితిని శంకా 

సంకట మధనుని సంపద గల్లన్ 

పంకజ నయనుని ద్మతివ రాంకున్ 

న్యంకుధర చుఖుని నచ్యుతు గొల్తున్. 
కంద “భృ నలు ఛు గగ, భు నలు భు గగి గణములకో గూడిన రెండు 

పాదములు.నుంజుల భు ను జ్య యి భన జ యి గణములకో గూడిన 

రెండు పాదములై నవి, ఇస్తే మిగిలిన రెండు పొదములును 2,4 పాదముల 

'రెండవ గణము రెండవ అక్షరము కంద సద్య(పాసాక్షరమునే పాటించిన... మంజులా 

వృ క్తమునకు (పాసాక్షరమగును. 

ల [పమీతాతర ము 

ఉదాః... 1) వికాలవారి శ్రీ. వేం, చి. ర. కరము ఉ.భా. పుట, 25. 

కం॥ కమలా సవా యజయకం 

జమహారమణీయ నే|తజయరమ్యతమా 
శమితారీవంశ జయ స 

త్సమరాసమ సార శూర జయసామజసా 
ఇందలి (పమితాక్షరము. 

కమలా సహాయజయతకం జమహో 

రమణీయ నే తజయ రన్యుతనూ, 

శమితారి వంశ జయ సత్సమరా 

సముసార కూర జయసావమజసా, 
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2,4 పాదములలో రెండవ గణము రెండవ అక్షరము (వమిశాక్షరమునకు (పాస 

యగును. ఆ వద్య నియమాను పారము యతులను' చూచుకోవలెను. కంద “స్కజ్క 

స్కస్కస్కజ్క,స్కస,” అను రెండు పాదముల గణములు (వమితాక్షరపద్యమున 'రెండు 

సాదములక సరిపోవును. 

ఉదాః_2) గ,వేం. కవి. ప.రా.వేం.వి.వి. 361 పద్యము. 

క్త] ద్విపద 

ఉదొః... 1) మిన్ని కంటి గురునాధశర్మ. శివగిత 13.1 

కం॥ పసరపిత శంకర మునిపొత 

సరమ తరుణ శశిమకుట ధవళ తనురుచిరా 

సరసిజ నంభవ సన్నుత 

చరణ గరళ గళ ధృత నగజహళ వరద! యా, 
ఇందలి ద్వివద్క 

పురదాత శంకర మునిపిత సరమ 

తరుణ శశిమకుట ధవళతను రుచి 

సరసిజ సంభవ సన్నుత చరణ 
గరళ గళధృత నగజహ_రవరద 

కంద 2,4 పాదాంతిమ వర్ణములు విడిచిన ద్విపదలు 'రెండేర్పుడును. కంద 

పద్య *నల, భ, నల్క నల, నల్క నల్క నల, “సి గణములోని మొదటి రెండు లఘు 

వులికో గూడిన రెండు పాదములు, ద్విపద *నల్కభునలున్వ నల్క సల్క నళ్కన” 

గణములై రెండు చరణములు పూర్తియగును. యతులు గమనించి (వాసుకొన 

వలెను. కంద పద్య 2,4పాదములందలి రెండవ గణము రెండవ అక్షరము కందపద్య 

(పాసాక్షరమునే నిబంధించిన ద్విపదకు (పాసాకరములుగా పనికిపచ్చు ను. 

ఉదా ;... 2) బోడి వాసుదేవరావు. చి తమంజరి, గర్భ 6. 

5] ద్విపద్క తేటగీతి పద్యములు 

ఉదా ;.. కం॥ కలువల దొర మానికముల 

దళంప్ప కణకుల నెప్పడును దగలో(గొన(గన్ 

గల తరగల పాలకడలి 

చెలంగు చెలువుని నినుగొలిచెద లోకమునన్ 

[గ వెం.కవి, (ప.రా.వేం.వి,వి. 139 సద్యం] 
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ఇందలి ద్విపద : 

కలువల వితల తలకి ఖళ కి త దళంప్ప 

తళుకులి ........*,,, గొనగను 

గలతర 4.౬ + చెలంగు 

చెలువుని ........... కమునను, 

శని? ద్విపదలో “నిగా మారినది. 

కంద గనల్కస్క,నల్కజ,నల్కనల్కస్క,సి (చివరి గురువు లఘువై) గణముళతో 

కూడిన రెండుపాదములుు ద్విపద “నల ,సల్కనల,హ్కనల్కనల్క,సల్కని”లతో గూడిన 

రెండు చరణములై నవి. 

కొన్ని మార్చులతో 

కలువలందొర మానికముల దశ(పృత 

జకుల నెప్పుడు నుందగ లో(గొనగను 

గల తరంగల పాలకడలి చెల(గు చె 

లువుని నిన్ను గొలిచెదను లోకమునను, 

67] శ్లోకము 

ఉదా :... మల్ల మజవ్లి బుచ్చి కవి, హాలాస్య మహాత్మ్యము. 5_ 540, 

కం॥ భవధాత్చ శిరశేత 

(వవీఐ కరపం కజగిరి భర్తృ సుతాదీ 

శవిధు శ్రీయుత మస్తక 
భవదూరము నీ స్తవంబు భర్గమ హేశా. 

ఇందలి శోకము. 

కభవధాత్ఫ శిరశ్చేత (పవీణ 

కర పంకజరి భర్తృసుతాదీ 

శవిధు (శ్రీయుత మస్తక భవదూ 
రము నీస్తనంబు భర్గ మహేశా. 

కంద కస్కస్కగగ్కజ్కస్కనల్కభ,గగిగాని,“స్కభ్కస్క, స్కజుభ,భ,గగిిగాని... 

శోక్రము రెండు చరణములకు సరిపోవును. కంద పద్యమునకు యత్కిపాసలు చూచు 
కొనవలెను, 
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ఉదా :. 2) ఇటువంటి విహాలాస్య మహాత్మ్యముననే 5_550, నుండి 554, 

వజికు పద్యములు రచింసబడినవి, 

లి. 'శేటగీతి 

ద్వివిధ తేటగీతి. అనగా తేటగీతిన మరియొక తేటగీతి గూఢ పజచబడి 

యుండిన పద్యము. 

ఉదా ;.. రాపాటి ఓబిరెడ్డి. (వాత పతి. 

తేటగీతి॥ మౌని సన్ను తాభిఖ్య (శ్రీమత్పశ_స్గ 

వేష సంతతానంద గోవింద సర్వ 

కర్త (శ్రీకరా కార సత్కార్యోలోక 
రక్ష (పేమ నన్నేలు మ్మశ్రాంత విహిత. 

ఇందలి మొదటి రెండక్షరములు “మౌని” వదలి వరుసగ చదువుకొవి చివ 

రన ఆ రెండక్షరములు తగిలించిన... రెండవ తేటగీతి వచ్చును. 

తేటగితి యందిమడ గల పద్యములు, 

కే] కందము 

ఉదా :... 1) నా దెళ్ళవారి. సోమేశ్వరీయము. 

'తే॥ గీ॥ కరుణ గలిగిన జనకులు గలరటనిన 

దమసములుగల లనయినను మహిబదిరగ 

గలరె యనుచు భువిని నరుల లలరుదురిది 

సహజయనయ నియమమునవు హరరహరి 

ఇందలి కందము. 

కరుణ 4... bide నకులుగా 

తర ట్? టాా పట. ననుమహిన్ 

బరగగ 444 భువిని 

సరులిల మమునౌ 

“మహి” ..కందమున “మహిమి అయినది. “మనవు కందమున “మునౌి” 

అయినది, 

కందములో “నలిలుగా కతేటగీతిన “ని గణములు సరిపోయినవి. అప్పుడు 

చివరి అక్షరములు కొన్ని మిగులును 
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2) ఉదా ,... నాదెళ్ళవారి, అ.ఉ,రామా. 

3) బోడివాసుదేవరావు_చి|తమంజరి. గర్భ, 10. 
4) అడ్బుమిల్లి నారాయణరావు..నారాయణీయము. పుట. 103, 106. 

“న, పత్తాభునునుహుభునగుహ,హ:)).__లలో చివరి 3: అక్షరములు. 
“న్కనల,భ్కన్కన, హ్క,భ్య్కనగ,హ్కన”....లలో చివరి 4 అక్షరములు. 

వదలిన కందమగును. 

క్స్ గ. వేం.కవి.[పంరా. వేం.,వి.వి, 809 పద్యము. 

“న్కసల,భ,నన; హ్కర్కనల,హ్కన్య నృనగ్కనల్క, న్వన;నృనగుతున, హా.” 
అను శేటగితిలో చివరి 7 అక్షరములు తొలగించిన కందమగును. 

A1,2 కందములు 

ఉదా 2. వ్మికాలవారి. (శ్రీ.వేం.చి,ర,కరము. ఉ.భా.పుట.37,. 

తే॥ గీ॥ ద్విరద కుఅవర్యా సంశిత దురితనిబిడ 
తిమిర నికర ధూనన రవిధీ కలనక 

కరధ్భత జల జాసురహిత కరణనిరత 

కొను స్తుతులను(గాంకన్ లక్ష్మీ (గూడిదేన. 

మొదటి కందము : తేటగీకి 2,4 పాదముల చివరి నాల్లు అక్షరములు వద 

తిన ఏర్పడును. 

రెండవ కందము. తేటగీతిలోని చివరి ర అక్షరములు కొలగింపగావచ్చును. 

“ల్కరి అభేదమని ఖానించి, |పాసకూర్చుట జరిగినది. 

2] ద్విపద 

ఉదాః_ గ.వేం కవి. (పంరా.వేం.వి.వి, 385, 

కే! గి॥ దమిత కంసవివక్ష దంతావళాక్ష 

యమిత సేవక రక్షణా య త్రతీక్ష 

సమర భుజ్మని దక్ష శథ్వత్కటాత్ష 

యమర నాయకపక్ష యబ్దాయతాక్ష 

ఇందలి ద్విపదనులు రెండు, అక్షరములు సరిపోయినవి, తేటగీతి *న్మభర 

హ్క్మహిలు ద్విపద పాదమునకు నగ,సల్కత్క,హి_అయి సరిపోయినవి, 
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శ] ([దుతవిలంబితము 

ఉదాః- 1) వ్మికాలవారి. శ్రీ .వేం.చి .ర.కరము, పూ.భా.గర్భ. 5. 

తే॥ గీ॥ (శుతి సహస కృతిస్తుతి హూనృతాఢ్య 

జపతపో ధ్వర సిద్ధివిసార దాయి 

అసద్భశా భవభీతి భరాప హాఖ్య 

జయము దాదిక మోడిత్ సం శితాత i 

(పతిపాదమున చివరి అక్షరము తొలగించి చదివిన ఇందలి (దుతవి లంవి 

తము నచ్చును._ 

తేటగీతి న,భ్క,భ,హ్మహ్మ”._చివరి లఘువు తొ లగిరిచినదుతవి లంబిఠ 

మున న్కభ్క,భ్క,రి_గణములు వరుసగా వచ్చును, కాని ఇది సంస్కృత (దుత 

ఏఅందితము. 

2) ఉదాః.. కూచిమంచి తిమ్మకవి, రోసికజన మనోభిరామను. 2_5.6 

ఇందు తెలుగు (ద్రుతవిలంబితముగలదు. యతి పాసము పాటింపబడినవి, 

'శే॥ గీ! హరసరీ సృపహార భయాపహారి 

పుర నిఘాదన భూరి విభూతిదాన 

హారిహాయ (పణతాయచ్చ పదాంబుజాత 

శరణు శంకర శాశ్వత నాద్మపాల, 

చివరి అక్షరము తొలగించిన (దుతవిలంబితము వద్చును, 

శీ] ఆట వెలది 

ఉదో ;... రా, అ. నా. నొరి. తి. భా. రామా. 3, 

వివియతి సున్మపజులు విరివి ధృతిందతఅంచి 

రాపివాహమునకు+ బోవ హాళిదీము 

తల్లి కోడుత ఘనతను దనరిచనిరి 

కాన గూర్మితోడ గలయంగనుచు గనుచు. 

ఇందలి ఆటవెలది. తేటగీతిలోని 2, 4పాదముల చివరి గణాక్షరములు 

తొలగింప ఆటవెలది ఏర్పడున. యతులు చూచుకొనవలెను. *న్క నల్క నల్క న, 

తేజ గీ! 

ని గాని “హ్క భ్క నల్క న్య ని గాని 1, 3 పాదములయందు, ోహ్మభ్క సలు 

హృ హి లేదా “హ్కృ ర్క నల్క న్క ని గాని 2, 4 పాదములయంద్యు ఉండునట్లు 
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తేటగీతి రచించి, దాని 2, 4 పాదముల చివరి గణాశరములు తొలగింప ఆటవెలది 

వచ్చును. 

ర్] అనుష్టుప్ శోకము, 

ఉదాః... వి కాలవారి. (శ్రీ +వేం.చి.ర.కరము,పూ,భా.గర్భ 2; 

'తే॥ గీ॥ వేంకకేశ్వర రామాజ్ఞ బృందగీత 

నరక్షమాక్షీరో పార్టీశ (తభవభాసు 

రా న్యవర! కతి దూరస్థ రాక్షనసాంత 

శంఖ చ| కధరా సీకు జయము జయము. 

ఇందలి అనుష్టుప్ 3 

"వేంకటేశ్వర రామాజ్ఞ బృందగీత వరక్షమా 
కీరవార్తీశ |వభవభాసు రాన్యవరకతి. 

ల ఆటవెలది, 

ఇందిమడగల పద్యముల . 

1. కందము, ఉదా :.. రా.ల.నా.గారి.ని.భా,రామా. 685. 

ఆ॥వె॥ మీశ్ పఠతికెవెండీ మిగుల కూరుడగు సు 

యోధన విభుంజూచి యుదుటు తోడ 

బోరు వినవా నష్టము మజీయారయగును 

బొందు లాభమంచు బుడమిలోన. 

ఇందలి కందము 

మీజీ పలికెవెండి మిగుల 

కూరుడగు సుయోధన ఏభు జూచియు దుటుతో 

టోరువినవొ నష్టము మటి 

యారయగును బొందులాభ మంచ్చుబుడమిలో. 

ఆటవెఆదిన “హృ నృ హూ నగ్కృనల్కహన్క,హ్మన్క,హ అను రెండు 

పొదములవరుస గణములలోని చివరి లఘువును తొలగింప కందము రెండుపాదము 
లేర్పడును, ఆ'స్తేతర్వాతి రెండుపాదముల కూడ, ఈ సద్ధతిలో కందమున 1,2 పొద 
ములక్కు “భ, స్క నల, భృ కృ నల్క భ,సి అనుగణము లుండును. కంద లక్ష 
కాను సారము యతి (పాసములు భూదుకొని రచింపనలసియుండును, 
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జీ] [వమాణిః 

ఉదాః_ _ విక్రాలవారి. (శీ, వేం. చి, ర, కరము, పూ. భో. గర్భ. కృత, శ. 

ఆ|| వె (శ్రీవసుంధరా గిరిస్త నీ సఖనమ 

ద్దర ముఖ (పియ (పియా (పియాఢ్య 

స్వా శితాఖిలార్ల సార్ధ దానతులు సం 

భా సమేధ కారిక మామహోచ్చ 
ఇందలి | వమాణి. (క్రీగీ తలు గల భాగము; 

ఆటవెలదిన “హృ హృ హ్మ్క రి అను 1,3 పాదములందలి మొదటి గురువు 

తోొలిగించీను ఆటవెలదిన “న్క (హృ హృహ్మహ్మహి అను 2,4 పాదముల 

'ముదటి 'రెంయ లఘువులు లేదా గురువును మజియు 'చినరి లఘువును తొలగించిన 

(నమాణివృత్త పాదము లేర్చుడును. 

= దిరపద. 
1] కందము? 

దాః... కంకంటి నారసింహకవి, ఎష్టుమాయా విలాసము, ఆశ్యా, 5. 

థ్వీపదః శరణ్రార్థిహొత దయాసాగరకృష్ణ 

శరద నిభాంగ కంస కరిహరీం ద 
దరష్మక ముఖ్య సాధన కరభాసి 
నరకసలా, శిఖండన చతురాసి. 

'పైశెండు ద్వివదలలో ద్వివదల చివరి అక్షరము లఘువు ''తొలగించిన కంద 
మీర్చడును. ద్విపదలో “సల, నగ్క భృ హృ నల్క ర్క నలు హి వరుస గణముల 
నుండి చివరి లఘువు తొలగింపబిడిన, కందము' 1,2పాదము లేర్చడును. జఇ'క్తే మట 
మొక ద్విపదయందు కందము 3,4 పాదములేర్పుడుసు. 

2] సీనముం 

ఉదాః.. కంకఠటి గేరసింహాకవి, ద్విపద విష్ణుమాయా విలాసము. ఆళ్వా. ౨5, 

ద్వివదః ఢ్రీరుక్మిణీశక పితపుష్కరాక 
నారదమునిరక నక పశిక్ష 

1 ద్విపద సీనపాద మొకటి అగును. ద్వివదలో “ర్క ర్క నల్క హ్క భః 

40) 
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సలు తృ హి” అను వరసగణములు, సీసపాదమున ర్క ర్క సల ర్కనల్క రః 

హ్క హి అను వరుసగణములగును. అక్షరములు మిగులవు. ద్విపద "రెండవ 

. పాదమున 1వ గణము 2వ అక్షళమునకు, 3వ గణము మధ్యాక్షరమునకు యతి 

పాటించిన. సీసమునకు యతిపొటించినట్లగును. 

9] తేటగీతి 

పదా. కంకంటి నారసింహాకవి, విష్ణుమాయా విలాసము, ఆశ్యా, 5. 

ద్వి పదః యఖిఆ సంహన నావ్యయా య్మపమేయ 

యేఖభిల రక్షక యక్షరా యంచునిన్ను . 

వ పాదమున శ*నగ సలు తు హి అనుగణములు, తేటగీతిలో *న, 

రర హృ హి అను పాదగణములగును. యతులు వాని అతణానుసారను 

పాటింపనలెను ఒకద్వివద తేటగితి రెండు పాదములగును. 
శ] శోకము 

ఉదాః.. కంకంటి నారసింహకవి. విషుమాయా విలాసము. ఆశ్వా. 5. 

ద్విపద; బాల గోష్నాల రూపాయ నపీన 
నీఅ నీరద్గు భాసినేకే నమోస్తు 

జాన గమా్యాయ క ఎ్రమాయ నిత్యాయ 

తేనమోస్తు తమోహ్యాతే నిరీహాయ. 

ఇందలి శ్లోకము; 
బాలగోపాల రూపాయ నీలనీరదభాసినే 

జానగమ్యాయ కృష్ణాయ తేనమోస్తుతమోహ్యతే, 

ర్ం సీశపద్యము= 

1] ద్యిపద 

క్ పుష్పగిరి తిమ్మన, సమీరకుమూర విజయము. 5_98, 

ససపాదము: “తారక (దహ్మమంత విహారసుగుణహార కృపొనిధియనిరాజ ధరుడు. 

సై పాదమున ఒక ద్విపదగలదు. సీసపాద ర్క ర్క సల్క నగ సల్క భ, వ్ 

ని గణములు; వరుసగా డ్వివదయందు గర్క ర్క సల్క న భ్క ర్క సల్క ని 

గణములై . సరిపోవును. అక్షరములు శేషించవు. ఇట్లు సీసము నాలు పాదములకు 

నాల్లా ద్విపద లేర్పడును. 
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సీసము (కింది 'కేటగీతిన రెండు ద్విపదలిముడును. కావున మొత్తము సీస 

మన రద్వివదలు పొందుపజచవచ్చు. 

ప్) కందము. 

సీసము క్రిండి తేటగీతిన, లేదా ఆటవెలదిన కందము గూఢపజచబడును. ఆ 

స్థతిపెన తెలిపితిమిగదా. మత్తేభ కంద గర్భిత సీసములో కూడా ఇదేపద్ధతి. ద్విపద 
కుద గర్భిత సీసము (అవ్సకపీయము. 4_614)లోను సీసపాదముల ద్విసదను, 

?టగీతిన కందము నిముడ్చబడును. మధ్యలో కొన్ని అక్షరములు తొలిగించిన సీస 

శాదముల కందము వచ్చును. ముందు తెలుసుకొందుము, 

ల ఆట వెలది, 

ఊఉదా;..... గ..వేం. కవి. (వ రా. వేం. వి. వి. 466. 

011 వనిత మెయిరకమ్ము కనకమ్ము నణగించు 

దిరుగునదియు నాసదెగడునాస. 

చంద్రముఖి గళమ్ము జలజమ్ము నణగించు 

మణుల నదియు గేలు మాటికేలు. 

సీసపాదమున ఆటవెలది రెండు పాదములు వచ్చును. సీసపాద *నల్కసనల్క 
నల్క సల్క నల్క సల్క నృ హి అనుగణములు ఆటవెలదిన “*న్వ నృ హ్త సల్క 

సలు నృ నృ హూ ను హి” అను గణములతో రెండు పాదములగును. ఇట్లు రెండు 

సీసపాదములకు ఒక ఆటవెలది తయారగును. ఇటు సీసమటు ఆటవెలదికిన్ని యతి 

స్థానము మారటం జరగదు. కావున రెండింటికి ఒకే యత్యశరములు సరిపోవున్ను, 

సె సీసపాదములు రెండును ఒక ఆటవెలది పద్యము. 

4] రగడ 
ఉదాః.. గ. వేం. కవి. (వ. రా. వేం. వి, ఏ. 366. 

సర్వలఘు సీసము॥ ఏదిత దిత మురసురణ విధి విశద 

సనయజగ దవతరణ జనక్ 

గజవరద బుధశరణ యజవిభస 

సముదచల దనుసరణ 
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ఇందలి రగడ (తురగవల్లన). 

విదిత దితముర సురణ విది 

విశదనఖ కిరణ సనయజ, 

గదవతరణ జనన భరణ 

గజవరద బుధ శరణయబి. 

రగడకు యతులు సరిసోపునట్లు రచించెను, 

గ్ మత్తేభము. 
ఉమ... 1) ధరి దేవుల 'రోమమం తి. దశావతార చర్చిత. వుట. 117 

సీనీ + వినత పద్మాసన విక్వరక్షణ చణా నాళీక .(ప్రత్యేకణా ర మేళ. 
సతత 'కేజోనీధి సజ్జన (వజనుతా కారుణ్య లక్ష్మీయుతా యు 'పేంద 

విజిత మతాసుర విక మోజ్జ్వల భుజా శృంగార లీలానిధీ ముకుంద 

మహిత. కార్యోద[ిమ మమ్ము (బోవుము దయహేమాంబరా సన; 

హాత, 

సీనవద్యములోని నాల్గుపాదములలో ను (వతిపాదము నుండి మొదటి అక్షరము 

చివరి మూడుక్షరములు తకొలగింప. మక్తేభపద్యము వచ్చును. అప్పుడు సీసపాదము 

నకు * నగ్క భా ర నగ, త, తి ఆనువరుసటో ఇం్మధ్రగణములుండచలెను, 

పాదమున (పతి మూడవ్ల. అక్షరము [షాస్తాక్షరముగా పాటించిన అధి మత్తేభ 
(పాసాక్షరమగును,  సీసపాదమున రెండవ. అత్షర్షఘునకు దానినుండి 14వ 
అక్షదమునకు యతిచెల్లించిన మత్తేభ. పధ్యమునకు యతి .సరిపోవును అనగా సీస 
పొదము రెండవ..అకరము 15వ అక్షరఘునకు యతిచెల్లి ంచి నట్లగ్గును, 

ఉదా :... 2) కంకంటి పాపరాజు ఉతర రామాయణము, 1.257, 

3 చినవేంకటాభ్యుడు. భ్యాదరాజప్త్కత చరి(తము, (గంధాంతము నందు ఈ 
పద్యము గలదు. 

వ్* 4 మత భకందములు. 

మత్తేభము పై మాదిరి ఏర్పడును. 

లేదా ఆటవెలదిస కందము పొందుడటువఐి బడును, 

గ. వేం. కవి. (స. రా. వేం. వి.వి. 810. 

హాకాసండ వెంకటరత్నం. బిల్వేశ్వరీయము. 1... 299. 

D. 597. ౮. 0. M. Library. Madras, 
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3) తి తిరువేంగళాచార్యుని _ నీలాచలవిలా సము]; 

4) కేశవయ్య _ దాశరధి చరిత, 1.309. 

ర్ మంతి పెగడ సూర్య పకాశకవి _ సీతారామచరి[ తము, కే _ 985. 

ర నాదెళ్ళవారి _ గురుభక (వభావము. 4_200; సో మేశ్వరీయము. 

7) పోతరాజు లత్మీనరసింహకవి _ మాఘపురాణము, 9.115. 

ర) పుష్పగిరి తిమ్మన .. సమీర కుమార విజయము. 4.147. 
9) అస్పకవీయము. 3.393. 

10) కూచిమంచి తిమ్మకవి _ రసికజన మనోభిరామము. 2.57. 

11)" తూము రామద్దాసు . మ్మితవిందో ద్వాహము. 2.34. 
12) అడ్బుమిల్లి నారాయణరావు. నారాయణీయము. పుట. 104. 

13) నావెళ్ళ మేధా దక్షీణామూర్తి a (శీహనుమ దామాయణం. కీష్కింధ్యా 

206. 

23) a). వార ఉత్తమ జీవయా[త - 2వ, ఆశ్వాసాంతము. 

14). అల్లమరాజు రంగశాయి _ శీ. ఆం. చంపూరామా. ఆరణ్యకాండము 

చివర. 

15) వీరరాఘవాచార్యులు .. యథా శ్లోక తాత్పర్య రామాయణము, ర.417. 
16) కాణాద్ పెద్దన కః భ(దాజరిణయం, 3.289. 

17) రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి _ కవిజనవినోదిని. (వాత వతి. పుట. 10. 

నం B= మత్తేభ కంద వడవర సమవృత్తములు* 

ఉదాః_ ఏ) గ, వేం. కవి. (వ రా, వేం, వి. వి. 809. 

సీస।। సవినయాచార విచార తత్చ్సర మహా వేదాంత విద్వందితాదిదేవ. 
సుజన వర్యామిత శోభనైక ఘటనా చాతుర్య లీలా స్పదాతకాత్మ 

భవన చార్మి పతి కాంక్ష 'హృదయాబ్దా తది రేఫా కృతీత గాత. 

భువన రాశీశ్వర పుతికాభినుత సద్వన్తుప్రదానోత్సవా త్యుదార. 

ఈ సీసమున డుత్ర్తేభము, (క్రింది గితఈమున  కందములున్నవి మస్తెభ 
కందములు సీసమున నెట్టిముడునో లోగడ గమనించితిమి. షడక్షర సమవృత్త ము, 
“పె సీసపాదముల నిట్లున్నది. 

యస్వీ జోగారావుగారి.యతగానచరి| తవరిళోధన (గంథము 
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వినయాచార ఏ 

జనవర్యామిత 

ననచారి పతి 

వనరాశీశ్వర . 

ఉఊదాః... 2) వి కాలవారి. శ్రీ +వేం.చి,ర.కరము, పూ.భా. గర్భ, 9. 

6, భుజంగ [పయాత, (సగ్విణీ దండక ములు 

ఉదా: గ.వేం కవి. (వ్ర. రా.వేం.వి.వి. 807. 

సీస॥ పూత నాదాసుర [ధాత 3 సం(తాణ సూర్య వకాశాక Ne యపమేయ 

శేష తల్పాకర స్ఫీత శంకారి గాంభీర్య వార్టీ స్టితా ఖీము వంద్య 

దంతిరక వరాదై కత మార్గ(పభావాత్త చిత్తాధి కాయ్మది ధైర్య 

కంజనే(తా శరఖ్యాత జీమూత సంకాశ వర్ణాతిగా కంబుకంఠ 

ఇందు (తతిపాదమున “ర్కరర్కర్కర్కర్కహ్య్మహ అను గణములున్న వి, 

ఇందలి భుజంగ (పయాత ము 

సుర భాతృ సం|తాణ సూర్య పకాళశా 

కరో స్ఫీత శంఖారి గాంభీర్య వార్డీ 
ర రకం 
శరోఖ్యాత జీమూత సంకాశ వర్ణా. 

దీని (పాస, యతులు చెడకుండ రచనమున్నది. 
ఇందలి (సగ్విణి క 

(కాతృ సంతాణ సూర్య(షకాళాకృతీ 

సీత శంథారి గాంభీర్య వారీ స్టితా 

ద్వైత మార్ష (వభావాత్త చితాధికా 

ఖ్యాత జీమూత సంకాశ వర్ణాతిగా. 

ఇందలి దండకము. 

సొదుం యవ 

తల్చాకర........=..*-భీమ 

రప యది 

లా ) 

2) ్ మిక్రాలవారి. (శీ. చేం. చి. రొ. కరము. పూ. భా. గర్భ. 23. 
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6. గం కంద, (సగ్విణీ థుజంగ [పయాత, దండకములు. 

ఉదాః_ నాదెళ్ళవారి. గురుభక్తి (పభావము.5...140. 

సీసము. దాన్ని కింది తేటగీతి. 

సీసపాదముల _ (సగ్విణీ, భుజంగ|పయాత, దండకములున్న వి. లోగడ 

గమనించితిమి కదా. సీసము (క్రింది తేట గీతిన కందము పొందుపటుచబడినది. ఆది 

కూడ లోగడ గమనించితిమి. 

ఉదాః... 2) నాదెళ్ళ దక్షిణామూర్తి. శ్రీహనుమ( దామాయణం. 

సుందరకాండ....274 పద్యము. 

3) వారి ... ఉత్తమ జీవయా[త, 4. ఆళ్వాసాంతమున _ ఆ పద్యమున కంద 

సగ్విణీ భుజంగ (వయాతములు కలవు. 

6e B. [(నగ్విణీ భుజంగ [పయాతా, దండక, ద్విపదలు, 

ఉదాః... వ్మికాలవారి. శ్రీ. వేం. చి. ర, కరమ్యు ఉ. భా, గర్భ. పుట 31, 

ఎస; శ్రీధరానాయకా శేషధా తీ ధపాలా కళానాథ ఫాలాంబుజాత 

భూధరో ద్ధారకా భూరిధా మాఢ్య కాంతావిభా చం్మతికాదాయ కాక్ష 

క్మాధురీణాలసచ్చ క్ర భూతా ఘకొ (శ జగన్నా యకా (శ్రీఘనాంగ 

మాధురీఢ్యా మహామత్త ధూరాంత కాండ దిగిశాన కామ (వదాత 

క్రీ, గీ (శేకుమార పదాబ్ది శిక్షిత హాన 

నీకు దాసుడ నేను లోకై క నాథ 

నన్ను పాలన సేయు మన్నాను నాథ 

నిన్ను నెన్నెద నన్ను మన్ని ౦పుమన్న. 

ఇందలి (సగ్విణీభుజంగ (వయాత దండకములు లోగడ గనునించితిమి గదా. 

ఇక ఇందలి ద్విపదలు : సీసమున నాలుగు ద్విపదలు, 

మచ్చుకొకటి 3 

(శ్రీధరా నాయకా శేషధ్యాత్రీ (ధ 

పాలా కళొనొథ ఫాలాంబుజాత. 

సీసము క్రింది తేటగితిలో రెండు ద్విపదలు. [పాన పొటింపబడినవి. 

మచ్చుకొకటి, (శీకమార పదాబ్ద శికితహాన 
నీకుదాసుడ నేను లోకైకనాథ 
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6. Ce (వగ్విర్: మంజరి ద్విపద దండకములు: 
ఉదా;ః.. గ, వేం. కవి. (వ. రా. వేం వి. వి. 879. 

వారకా వారణ్రా వ|కసన్న (క సత్చాదనాషాద న్మాగారధార 

కారవాధార వాగ్వారణా కార ణార్హ వనా ధావనాయాస వాస 

సార హం కార హంసార ధామారధా మానసాభ్యాస నాచాప చాప 

మార సంహార సంభాన భానవ్య భాగాగ మాంతాగ మాంతాలవాల 

ఇందలి (సగ్విణి క మర (కసత 

em ర్న 

ఇందలి మంజరి : (పాసలేని ద్విపద. 
వృక సన్న్మక సత్సాదనా పాద 
కార వాధార వాగ్వారణాకార- 

ఇందలి ద్విపద *  సాఠహంకార హాంసొార ధభామారి 

మారో సంహార సంభావభానవ్య 

సీసమున దండకము లోగడ గమనించితిమి. గదా. 

Te [సగ్విణి, భుజంగ (ప్రయాత, [దుత విఅంబిత వృ త్రములు. 

౩ కూచిమంచి తిమ్మకవి. రసికజన మనోభిరామము. 2.56. 

సీస॥, నిగమౌశ్వ భూసురానీక సంపూజ్య శుంభ తృ. కావా వృషపతితురంగ 

సురుచిర ద్యోసరీ యాట ఖద్యోత సహ హన భాసా సమస్తాఘహరణ 

జగతీశమాసర స్వత్వునూమాన్య చంచత్క్భ పార్టీ నతజన శరణ్య. 

మానితహాస రమ్యాన నాబ్బాల సన్మంగళాత్మా నిశానాథ మకుట 

తే॥గీ!, హరసరీ సృవహార భయావహార 

పుర నిఘాదన భూరి విభూతిదాన 
పహారిహయ| పణ తాచ్చ పదాంబుజాత 

శరణు శంకర శాశ్వత సాధుపాల, 

ఇందలి (సగ్విణ్ : న పటపట లు టప (తథా 

$స (సభా 

మాసర అలల 6 చదిలటుం లట 4 6౪ *4ఎత్క్ట్చపా 

హోసరోొ.... అతిశి లి గలా 
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ఇందలి భుజంగ (వయాతము, సురానీక .....4464424 444, 200220 ఎరనొ థో 

సర IE 

సరస్వ .........2222.21..2.-==పార్ట్ 

సరమ్యాం......, 9549 6౭96 26965 బై 

ఇందలి (దుతవిలంవితము. సీసము (క్రింది తేబగితిలో గలదు. 

హర్ స సహా 

సరు *=ఒలిదౌ 

హరిక అ .బుజొ 

శర సాధుపా 

ఇటు తేటగీతి ఆటు (దుతవిలంబిశములకు యకులు పాటింవబడినవి. [తళ 

విలంనిత వినకు (సాసపాటింపబడిసది, 

ఉదావ._ (2) మంతి సెగడ సూర్య ఫకాశకవి. సీతారామచరితమా, 1-984. 

8* మత్తకోకిల, ద్విపదలు. 
ఉదా:ః-వి(కాలవారి. (శ్రీ. వేం. చి. ర, కరము. 40. పట. 47. 

సీస॥ _ సౌర సాససశ్యర సంస్తుత సారనారద కీర్ధి తాసరరథ్యచోది 
వారిదోచ్చయ నీరవర్ధితభ_క్త వారణ రక్షకా బరరామస క్త 

క్షీరసాగర ధామకేశవ కృష్ణ మారమణి వరా మధురాక్షసా న 
శూరసున్దర రత్న శోభితచూడ భసురతోషణావర శోభనాబ్ల, 

దీనికింద తేటగీతి కలదు. 

ఇందలి మత్తకోకిల. 

సీసపాద రొ సల్క భర్య సల్క భు స్కా హ, అను గణములలో మొదిటి 

నుండి సృ స్య జ్య జ భర అను గణములతో మత్తకోకిలపోను 6 అక్షరములు 

మిగులును, 

41) 

“సారోసా లకీ ర్రితౌ 

వారిదో ఎం రోతకో 

తర సునత 
మూర్ మ ప కాం 
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ఇందలి ద్విపదలు: సీసపాదమునకు ద్విపద ఒక్కటి చొ॥న _'సీసమునళు 

నాలుగు ద్విపదలు, సీసమ్ముకింది. శేటగీతికి రెండు డ్విపదలు, మొ_త్తమారు ద్విపద 

లిందు గలవు. 

ర. గ. ద్విపద, మత్తకోకిల కందములు. 
ఉదా;.. గ, వేం. కవి. (వ. రా. వేం, వి. వి. 821. 

సీస సారసోద్భవ శర్యసన్నుత సారవారణ రక్షణావసు రమ్మనే 

ధారుణీ తనయాది ధర్మవిధారి దారుణ శిక్షణా తతరూపసార 

హార మానసయు క్త హారి విహార నీరజ వీతణా నిధిరాజదాన 

పారి కాంకిక సక్క_9పారస భారపార సులక్షణా వటురమ్యకృతిస 
ఆ॥ వె॥ సవిక 3 బింబవనతి సౌరనమాదక 

విజయభూత రాజవిదిత ధీర 

వేద వేద్యయభవ వేదాంత తత్వ జ్ఞ 

యసుర నాశ వేంకటా చలేళ, 

ఇందలి ద్విపద 3 

సీసము నాలుపాదములందు నాల్గుద్విషదలు. 

ఇందలి మత్తకోకిల సీసపాదముఅందలి చివరి 6 అక్షరములు తొలగించిన 

మత్తకోకిల వచ్చును. 

వసురమ్య నే తతత రూ 

పసార నిధిరాజదాన సటురమ్యకృతీ 

ససవితృబింబ వసతి సౌ 
రసమాధక విజయభూతరాజ ఏడిత దీ 

ఇందలి కందము, 

సీనపాదముల మత్తకోకిలపోను మిగిలిన ఆరక్షరములు (గ్రహించి, కొందములో 

శెండుపాదములు [వాయబడినవి, సీసము క్రిండి ఆటవెలది శెండుపాదములతో 

కందములో మిగిలిన రెండుపాదములు (వాయబడియున్న వి. కాని ఆటవెలది రెండవ 

పాదము చివరి అక్షరము మిగులును. కందములో “కృతీ” అని “త్రి”క్తి దీర మీయ 

బడీనది. కందమొక పద్దతిలో ఇట్లుసీస్క ఆటవెలదులందు గూఢపజబచ బడినది. 

ఉదాః (2) చింతలపల్లి వీరరాఘవకవి_మధురవాణీ విలాసము. 2.8, 
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(3) కొడనలూరు రామచం దరాజకవి. మహాసపేనోదయము. 2.79. 

(4) నాదెళ్ళవారి. అ. ఉ. లామా. ““మానవాశని” పద్యము. 

(5) వీరి గువభ క్రీ[శభావము 6_150. ఇందు క్షీర్తనకూడ కలదు. సీస 

పాదమున 'మొదటి.మూడుగుణములు కలిపి “ర్క సల, భీలు కీర్తన అర్హపాద 

మగును. నాల్లుషావముల రోను కలిపి 'రెండుపాదములగును. ఆ కీ రన ఇటులున్న ది. 

సామజాంతక సాంబసాదర 

(శీమహేశ్వర సేవ్య (శ్రీకర కీ రన 1న పాదము, 

కామసంహర కాలకర్క.శ 

శ్యామలోత్సల చం దశంకర ey, | కీర్తన. 2వపాదము, 

(6) రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి. కవిజనవినోదిని. పుట. 13. (వౌత కతి. 

(7) నాదెళ్ళ మేధాదకీణామూ ర్తి. ఉ_క్రమజీవయ్మాత, 3వ ఆశ్వాసాంతము. 

9. ఆట వెలది కందము, గీతము, చంవక మాలలు, 

ఉదాః.. రా, ల నాని, భా. రామా. 126. 

సీస॥ అతికరుణా త్ముడా పతియనంతర సాన్విత (వస్ఫుటాంగతా తసుగుణకలి. 

తతతబలా(వభూ పతిత తారక సద్ధృతి (పాజ్జపీర సంధి తరుచిర వి 

కతవరదాయకా యతుల నవ్యరమాయుత భ్యాతియు క్ష సొతకరహిత ల 

లిత సుభగా విభాకృతి సులేఖ సుధీవరశేష్ట బంధురా రమ్యచర్శిత 

'కే॥1గి నతవరద రవి శశినయన పరపరమ 

పురుషభ క్త కోషభరిత భావన భాస 
హితసురముని జన ఏనుత హాతది తీరుహ 

(త్రగుణమయ లసన్మాతి వితవి కుభదాత. 

ఇందలి ఆటవెలది. సీసము (కింది కేటగితిలో కలదు. 

నర్ he వరమ 

పరువు భావ 

హతం... తెరురూ 

(త్రిగుణ... ...2444=-వికుభ, 
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ఇందలి కందము; కరుణాత్ముడా వతియనం 

తర సాన్విత(వస్ఫుటాంగ తా తతతబలా 

వరదాయకాయతులన 

వ్యరమాయత థ్యాతియు క్త పాలితసుభగా 

ఈ కందము సీసములో ఒక (కొ త్తపద్ధతిలో కూర్చు బడినది. 

ఇందలిగితము: సీస్మపతిపాదమునుండి మొదటి 7 అక్షరములు, చివరి 

6 అక్షరములు తొలగింవగా తేటగీ3 ఏర్పడును, అది; 

పతియనంతర సాన్విత 1 పస్ఫుటాంగ 

పతిత తారకసద్ధృతి (పాజ్టవీర 

యతులనవ్య రమాయుత థ్యాతియు క్ 

కృతి సులేఖ సుధీవర (శేష్టబంధు. 

ఇందలి చంపకమాల, 

అతి కరుణా త్ముచా పతి యనంతర సాన్విత (వస్ఫుటాంగతా 

తతత బరాపభూ పతిత తారక సద్భృతి (పాజ్ఞ పీరసం 

తత వరదాయకొ యతులనవ్యరమాయుత వ్యాతియు క్ర కపా 

స్ట సుభగా విభాకృతి సులేఖ సుధీవర(శేష్టబంధురా, 

పాదముల చివరి ఆ అక్షరములు తొలగింప చంపక మాల ఏర్పడినది. 
షష. “న్కల్కర్కనగ,సల్కత్కరి”” అను 6 ఇందగణములు చంపకమాలలో 

“న్కజృభ్కజ,జ్కజ్కరి”” అనుగణములె నవి. 

ఏ పద్యమున కాపద్య లక్షణానుసారోము యతులు కూర్చోజడినవి కంద 
చంసకమాలలకు (పాసకూర ఎబిడినదిం 

ల. A. కందద్వయ చంపకమాలా గీతి గర్భసీనము. 
ఉదాః_ ము క్రినూతలపాటి సీతారామయ్య... వేణు గోపాలశతకం, 
ఆసీసపాదము. 

“పరహర సన్నుతా సరమప్పణ్యరమా పతి పంకజేక్షణ దితిజహర ణి” 

ఇందలి రెండు కందములు: పై సీసపాదమున రెండు కంద పాదములున్న వి. 
హరసన్ను కాపరమపు 
ణ్యరమా పకిపంకజేక్షణ డితిజ హరణా 

ఇట్లు న. సీసపావనులకు కలిపి శెండు కందపద్యముతగును, 
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ఇందలి చంపకమాల. 

సరహర్ ee జెకణా 

ఇట్లు నాలుగు సీసపాదముల కలిపి చంపకమాల పూర్తి అగును, 

ఇందలి తేటగీతి, 

పరమ పుణ్య రమాపతి షంకజేక, 
ఇట్లు సీసనాల్లు పాదముల కలిపి తేటగీతి ఏర్పడును. 

9, B. ఉత్పలమాల గర్భసీనము 

ఉదా;ః. రా ల.నా.గారి. ని.భా-రామా.పద్యం. 53. 

సీసము : 

పాయకమించగా స్వపురి వారుకడున్ రుచిస్ఫూర్వ్తి యుదక్తుడై (శీదలంచె 

న్యాయపధాన మిన్న జననాయకుడుం గ ఎతిస్తు త్యుడర్ణభూతి కలితారి 

ధీయుతరాజుగా ధృతి యుధిష్టిరు నన్మతి (శేషు రామునిన్ ధీరగుణుని 

జేయగ దుష్టులున్ సిలుగు జెందిరి దుస్టితి క్షోభ గూడుచున్ దిట్టయయిశు 

ఇందలి (పతిపాదము 'మొదటి 20 అక్షరములు కలిస ఉత్పలమాల అగును. 

సీసపాదములోని “భ,ర,నగ్క,సల్క,త్క,రి” అను వరుస 6 ఇం[దగణములు _ 

ఉత్పలమాల పాదములోని “భ,ర,న,భ,భ,ర్కవి ఆనువరుస గణములగును. ఇంక 

సీసపాదమున సూర్యగణములు రెండు మిగులును. 

9. 0౮+ కందద్వయ గీతి ఉత్పలమాల గర్భ సీసము. 

ఉదా :. ముక్తి నూతలపాటి సీతారామమ్య...వేణు గోపాల శతకము,మచ్చుకు 
వారి సీసపాదమ. 

“| శీజతి "వేడగా లిపుల జీర తలిర్చ ప తీక్షమిత రాజ్య తిపదపి) 

ఇందలి రెండు కందములు ; 

పతివేడగారిప్పల బీ 

రతలిర్చు ప్మతీక్ష మి(తరాజ్య(తిపదా, 

ఇట్లు సీసము నాల్గుపాదములకు రెండు కందములు వచ్చును, 

ఇందలి తేటగీతి. 
“రిపుల జీరత లిర్పప్న తీక్షమి తి” 

ఇట్లు సీసము నాల్గు పాదముల కలపి తేటగీతి ఏర్పడును. 

ఇందలి ఉత్స లమాల, సీసమున ఉత్స లమాల లోగడ గవనించితిమి 
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9. D. శార్దూలము 

ఉదాః.. రా.ల.నొ. గారి. ని.భా. రామా పద్యం. 54. 

సీసీళ ఇలఖ్యాతిస్ఫూ ర్తి యత్రైణి లోచనలనత్ క్మా పాత్మజుల్ గొప్పగా గొన్మిపియ 
ముగ నీత్మిశ్రేయపు బుద్ధినేడు గలయన్ ధీనొక్కొాకండున్ ధృతిన్ సుకృతము 
లెద బీతిన్ (వజ్వలి తేచ్చ సల్చిరి జనుల్ (ప్రేమం గనంగా లలిం గనుకను 

దట్ భూతి(శేష్టత దాజీహెచ్చు సమయంబుల్ పొందుచున్  మోదమున్ మ 

నముల. 

ఇందలి శార్దూలము. 

ఫ్యాతి .... .... ౨౨౨. గొప్పగా 

లు ధృతిన్ 

(్రీతిన్ పట శు ఎలి లల 

భూతి . త శతక ఇది * మోదమనున్. 

సీసపాదము సల (త), కురు నగ్కత్కత;'మొదటి సూర్యగణము ోహాి'లో గురువు. 

(గ్రహించిన_శార్లూలము గణములు సరిపోవును. యతి పానలు పాటించవలసి 

యుండును. 

10. సవా సాధిక పద్యగర్భసీనము 

ఉదా; . నాడెళ్ళవారి అ.ఉ.రామా. 7.211. 

సీసము ; 

కరిహరగరహారి గరుడగ మిత నీ కరుణను వేడేద వెజపు .చీర్చు 
హరోరహరిహారి హరివరచ్మేత నీచరితను .బాడెద( బరగదీర్చు 
దరహర ధరధాదరి తరళసుగ్మాత సీ మటుగున గూడెద గొటత నార్చు 

హరిహర హరిధారి హరినుతి పాత నీ గరిమను, పాడెద వరముజేర్చు 

శేటగీతి : 

ధీర సోదార ఛీధితి దివ్యమూ రి, వీరమౌనీంద "సేవిత వేదవర్హి 

తారలొష్పారునంతకు దండికీడైర్ధి, నీరహిన్ల) ంథమీ నిలనిష్టపూరర్తి | 

(హరి=విష్ణ్టువు, యముడు సూర్యచం దాగ్నులు, (నేరు పాము, ఇందుడు]. 

ఇందలి సీసములు ; మొదటి" పాదమునుండి మరి 7 పద్యముల పాదములు ఈ (కింది 

విధముగతయారోగున్లు. 
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1. కరిహర గరహారి గరుడగమ్మితుడ కరుణను వేడెద వెజపుగీర్చు 
2. గరహారి కరిహర గరుడగమ్మితుడ కరుణను వేడెద వెణపురీళ్చు 
3. గరుడగమి తుడు కరిహరగరహారి కరుణను వేడెద వెజప్పుడీర్చు 

4. గరుడగమి(తుడ గరహారి కరిహరో కరుణను వేడెద చెజిపుదీర్చు 

5. కరిహర గరోహారి గరుడగమితుడ వేడెద కరుణను వెణవుదీర్చు 

6. కరిహర గరహారి గరుడగ మితుడ వెజిపును దీర్పుము వేడగ కరుణ 

7. కరిహర గరహారి గరుడగమితుడ వెబపునుదీర్చుము కరుణవేడ, 
సీసపాదమొక్కం దానికిట్లు 7 పాదములేర్చఢినవి పై 7 పాధములు 7. సీసము 

లగును. ఒక్కొాక్క-దానికి 8 చొ॥న.. 7౫68=56 సీసపద్యము లొక్కు సీసములో 

ఇమిడీ యున్న వి. 

ఇందలి సమచి(క్రపదములు. 

1, కరిహర గరహా 2. గరుడగమి తా 3, కరుణను వేడెద 

హారిశర హరిహా హారివరనే [తా చరితను బాడెద 

దరహర ధరధా తరళసుగ్మాతా ఎటుగున గూడెద 

హరిహర హరిధా హరినుతిపా తా గరిమను పాడెద 

4, వెజప్పం దీర్పుము 

పరగం దీర్ప్చుము 

గొణఅతన్నార్చుము 

నరముం జేర్పుము, 

ఈ నాల్లింటికి 16 పాదములు. వీనిని పైకి (క్రిందికి మార్చి(వాయుటచేతను, 
పొదములోని రెండు సదమ ఆను కుడి ఎడమల మార్చ్మివాయుట చేతను 100పై 
చిలుకు ఏర్పడును. 

ఇందలి ద్విపదలు వ 

కరిహర గరహారి గరడగమి త 

హరిశర హరిహార హరివరనే(త 

ఇటువంటివి సీసమున 4 కేటగీతిన 2 మొత్సఘారుగలవు. అవి పెకి (కిందికీ 

మార్చు చేయుటవలన ద్విపదలు 100పైచిలుకు అగును. ఇవి చొపదులుగాను 

ప్రీలపాటలుగాను చదువదగును, 
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ఇందలి రగడలు ; హయ్మవపచారము, 

1. కరిహరుండ గరళ హారి 3. కరుణవేడ వెజపు దీర్చు 
హరిశరుండ హరిజహారి, చరిత బొడ బరగదీర్చు 

2. దరహరుండ ధరజధారి 4. మరుగు గూడ గొజళత నార్చు 

హరిహరు౨డ హారిజధారిం గరినువాడ వరము జేర్చు. 

ఇవి ఒకొ,-క్క-టి 10నంతున 4౫1౧౨46 అగును, 

ఇందలి తురగవల్లనర గడలు య 

1. కరిహరా గరుడగ మిత. కరుణ వేడ వెబిపు దీర్చు 

హరిశరా హరివర నేత. చరిత బాడ దిరగదీర్చు 

2. దరహరా తరళసుగా త. మురుగు గూడ గొజణకనార్చు 

హరిహరా హరినుతి పాత, గరిమవాడ నరముజేర్చు. 

ఓఒక్కాక్కటి 60 చొ॥న. 2%80=160 అగును, 

ఇందలి విజయమంగళములు. 

రెండు తురగవల్లన రగడలొక విజయమంగళమగును, అది 16 విజయనుంగ 

కము లగును, 

ఇందలి ద్విరదగతి రగడలు: 

1. కరిహరా గరహారి కరుణ వెజపును దీర్పు 
హరిశరా హరిహారి చరిత బరగను దీర్చు 

2. దరహరా ధరోధారి. మరుగు కొఅతను దీర్పు 

హరిహారా హరిధారి గరిమవరమును జేర్చు... (ఇవి తెండును 160 అగును. | 

ఇందలి విజయభ[ దములు ఏ రెండు ద్విరదగతి రగడ లోక విజయభద 

మగును. అది 16 అగును, 

మధుకగతి గడలు : 

1. కరిహర గరహా, గరుడగమి తా, హరి శర హరిహా, హరివరనే తా 

2. కరుణను వేడెద వెజపునుదీర్పుము. చరితను బాడెద, బరగునుదీర్పుము, 
3. గరుడగమ్మి తా, కనుణనువేడెద, హరినరనే( శా చరితను బాడెద. 

4. కరుణనువేడెద గరిహరగరహా చరితను బాడెన హరిశరహారిహా, 
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సీసపద్య పూర్వార్ణమున 'పై నాలుగు వచ్చినవి. _ ఉత్తరార్లమున ఇంకొక 

నాలుగు మొ త్తమెనిమిది. ఈ ఎనిమిది పదముల విజుప్పుచే 960 రగడ లగును. 

హారిగతి రోగడలు : 

1. కరిహరగరహా గరుడగమ్మి తా కరుణను వేడెద వెజిపును దీర్చుము. 

హరిశళహారిహా హరివరనే( తా చరితను బాడెద బరగును దీర్చును. 

ఇది సీసపద్య పూర్వార్థము. ఉత్తరార్థమున, మరొకటి ఇవి అఠెండగును. 

మొత్తము 160 అగును. 

ఇందలి హరిణగతి రగడలు : 

1. గరుడగమి[త వెజపును దీర్చు. హవవర నేత, పరగనుదీర్చు 

2. వేడెద గరుణ, వెజపుదీర్పు. పాడెదచరిత. కరగను దీర్చు 
3, కరిహరగరహా. గరుడగమి త. హరిశరహరిహా. హరివరనే[త 

4. కరుణను వేడెద. వెణపునుదీర్చు .చరితనుబాడ. బరగను దీర్పు 

ఇవికూడ 960 అగును. 

ఇందలి వృషభగతిరగడలు. మొత్తము 240 దాకా అగును. 

1. గరుడగమి త వెజిపునుదీర్చు హరివరనేత పరగను దీర్పు 

తరళసుగాాత కొజతను నార్చు. హరినుతిపా[త,వరమును జేరు. 

ఇందలి తేట గీతులు ; 

1. కరుణవేడెద గరిహర వెజిపు దీర్పు 
చరిత బాడెద హరిశర పరగ దీర్చు 

మరుగు గూడెద దరహర కొజత నార్పు 

గరిమ వాడెద హరిహర వరము జేర్చు. 

ఈ పాదముల నభు నిటు మార్చి ఏర్పరిచినచో 8 తేటగీతులగును. ఇటు 

వంటివి సీసమున రభేదములుకలవు, ర6౫8=48 మొత్తము తేటగితులు సీసములో 

కఅనన్న మాట. 

ఇందలి ఆట వెలదులు 

1. కరిహర గరహారి గరుడగమి తనీ 

కరుణ వేడెదనుర వెజపుదీర్చు 

హారిశరహారి వారిహరివర నేేతనీ 
చరిక బాడెదనుర వర గదీర్ను 

42) 
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2. దరహరో ధరధారి తరళసుగ్మాత నీ 

మలుగు గూడెదనుర కొజత నార్చు 

హరిహర హరిధారి హరినుతిప్నాతనీ 

గరిమవాడెదనుర వరము జేర్చు 

ఆటవెలదులతో ఇది ఒక జోడు. మూడు జోడులిటునంటివి కలవు. ఒక 

జోడుకు 60 తగ్గక 3౫x80=240 ఆటవెలదులేర్చు డును. 

ఇందలి కందములు : 

1 కరిహర!గరుడగ మతా వెజపును దీర్చు5్గరి హారి వేడెదగరుణన్ 
హరిశరహ౭రివర నేతా పరగను దీర్చు కహారిహారి పాడెద జరితన్ 

2. దరహర తరకిళసుగాాతా, కొణకను దీద్పు? ధరధారి కూడెద మరుగున్ 

హరిహర హరినుతి ప్నాతా వరమును జేర్చు హరిధారి వాడెదగరిమున్. 
చిన్న పాదములు నాల్షింటిని ఆకే పెద్దసాదములు నాల్గింటిని (కిందకు పైకి 

జేర్ప పెజోడు కద్యములకు 96 కందములు వచ్చును. ఒక్కొక్క చిన్నపాదము 

నకు 24చొ॥న4 చిన్న పొదములకు4౫24 296 కందశద్యములు వచ్చును. [పకి చిన్న 

పాదముతో పద్యము మొదళ్ళుండును. ఇటువంటి జోడులు 10. పదముల నటు నిటు 

మార్చి (వాయుటచేత ఏర్పడును. ఆ పదింటికి 100696 =960 కందములు తేలికగా 

ఏర్పడును. 

మచ్చుకు రెండవజోడు. 
1. కరిహర కరణను వేడెద, గరహారీ వెజిపు దీర్చు గరుడగమి తా 

హరిశర హరితను బాడెద, హరిహరీ సరగదీర్చు హరివరనే [తా 
2. ధరహర మరుగున గూడెద, ధరధారీ కొఅతనార్చు తరళసుగా (తా 

హరిహర గరిమను వాడెద హరిధారీ వరబుజేర్సు హరినుతిపా తా, 

ఇందలి చంపకమాలలు. 

వెజప్పను దీర్చు నీకరుణవేడెదనో గరహారి మ్మితుడా 

సరగను దీర్చు నీ చరిత. బాడెద నోహరిహారినేతృడా 

కొణతను నార్చు నీ మరుగు గూడెద నొ ధరధారి గాతుడా. 
వరమును జేడ్చు నీగరిమ వాడెద నోహారిధారి పా(తుడా. 

పాదములు పదముల మార్చుచేత మొ _త్తమివి 5 చంపకమాలలగును, 
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ఉదాః... 2) సీసము_నాదెళ్ళవారి. కృష్ణానదీ మహాత్మం 4.151, 
ఉదాః... 3) కాఖాద'పె ద్దన. భ( దావ? జయము. 3.292, 

ఇది ద్విపద దొపది, లాల్కీ ళోభాన కుంగళవోరత్సి సువ్వాల్క ధవళొది 

వివిధభేద సీసము, 

ద్వితదులు. సీసమున 4 శేటగీతిన 2= ర, చౌపదులు 3(అనగా 2 ద్వివదులు 

1 చౌపది) లాలి..డ్వి వదలో 1పాదము. (అనగా లాలి పాదములు 12). సువ్వీసువ్వా 

లలే 3. ధవళము 1. మంగళ హారతి చరణములు 6 అర్హచం్మదికలు 12 ఈ సీస 

మున గర్భితమయినవి. 

4) రా పాటి ఓబిరెడ్డి. కవి జనవినోదిని. పుట. 12 ((వాత(పతి | ద్విపద లాలీ 

శోభానాది వివిధ భేద సీసము. 

5) నాదెళ్ళ మేధా దకీణామూ ర్ట. ఉత్తమ జీవయా(త. రవ. ఆశ్యాసాంకము 

అనేక పద్య సహ్మస గర్భిత సీసము. 

6.రగడ 

1) ఉత్సావావృ త్తమ 

ఉదాః.. తుం గవల్లనరగడ:... వికాలవారి (శ్రీ, వేం.చి.ర,కరము: ఉ.భా గర్భ. 
పుట. 358 

దేవదేవ తత్వమెన్న దిక్కు.మాకు నీవెకాదె 
కా వుమయ్య 'కేలు మోడ్పు గాంచి మించి (ప్రీతిబేసి 

భావుకమ్ములిచ్చి షా [పపత్తి మెచ్చి లెస్పగాను 
భావ జొయుతోవమాన భవ్యదివ్యళో భనాజ్ల 

ఇందలి ఉత్సాహము. (వతిపాదమున చివరి అక్షరము తొలగింప ఏర్పడును. 

సూర్యగణములేడు తదుపరి గురువు ఉత్పాహవన్న త్త గణములకు సరిపోవును. యతి 
శేనము దానికిని దీనికివీ ఒకే, 

ల. వృత్తములు. 

1. మడనవిలసితము 

'రెండు మదన విలసితము లోక కందమగును, మూగురుడవపొదము చివరి 

వును రెండు లఘువులుగా మార్చుకొనఫలెన్సు, 
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ఉదాొః.. 1వ మదనవిఅసితము 

అరిదరధరు భూ 

వరుహారి వరదున్ 

సరసిజ నయనున్ 

బరు దృహిణపితన్ 

ఒవది గరుడ గమను శం 

కరనుత చరణున్ 

సురరిప దమనున్ 

స్మరగురు దలతున్ 

[బోడి వాసుదేవరావు. చితమంజరి. గర్భ, 4 ' 

ఈ రెండిటితో కందము, 

ఆరిదర ఢరుభూభూనరుహరి 

వరదున్ సరసిజ నయనుని దిరుదృహిణపితన్ 

గరుడగమను శంకరనుత 

చరోణున్ సురరిపు దవమునుని స్మరగురు దబతున, 

బ్ర భుజంగ|పయాతము 

tT; (నగ్విణి. 

ఉదాః.. భుజంగ (పయాతమ్, 

“నమోదాశకా 'వేణునాద | పవీణో 

ద్యమా యాళుషేణా మహాయావనారీ 

రమాదీశ దామోదరా దేవదేవో 

_త్తమా భేశమిి తా క్షతార్ష్యానుయాయీ 

(అప్ప కపీయన. 4.6 

ఇందలి (సగ్విణి. “దాశకా వేణునాద (పవీణోద్యమా 
యా శుషేణామహా యావనారీరకమా 

ధీ శ దామోదరా దేవ దేవోత్తమా 
భెశ మితాక్ల శార్జ్యను యాయీ నమో, 
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శవ అక్షరము (సగ్విణికి (పానాక్షరమగును. మొదటి రెండక్షరములు 

తొలగించి పరుసగా చదువుకొని చివరకు ఆవదలిన మొదటి రెంతడక్షరములను కళఫు 

కొనిన (సగ్విణ్ -వచ్చును. తుజంగ్మసయాత “య య్య యి య" గణముల 
మొదటి “లఘు గురువు” తీసిన “ర్కర్కర్కరి అను గణమాలకో [నగ్విణి ఏర్ప. 
డును, చివరి పాదమునకు ఆ వదలిన రెండక్షరములు కలుషకొన వలెను. 

ఉదాః... (2) పెద్దాడ నాగరాజు శకుంతలా పరిణయం. 1256. 

(3) పోకొరాజు లక్షీనర సింహక వి_మాఘ పృరాణం. 10_!08. 

(4) బరా కనులా దేవి__.ఛందోహాంసి, 
(5) రాప్తాటి ఓబి రెడ్డి...కవిజనవినోదిని, (వాత వతి.పట, 16. 

న (సగ్విణిం 

1) కుజంగ ([పయాతము 

(సగ్విణి యందు భుజంగ (పయాతము గూఢమై యుండును. దీవికి శిత 

కవి లక్షణ అక్ష్యములు చెప్పియున్నాడు. 

అతణము; “రములు నాల్లింషడ్యతిన్ (వగ్విణియగు 

దాసికొన రెండు “"వర్ణములో హపానిమొదళ 

నిడభుజంగ (పయాతమైయెనగు చదువ 
యతులు సాసముల్ తద్చృత్త గతులనగుచు; 

(ఆ. సా, సం, 3.1 33) 

(సగ్విజి పద్యము చివరి 'రెండక్షరములు ముందునిడి 'చదువుకొనిన ' భుజంగ 
(వచూతమగును. అంత్య పాన పాటించవలెను. 

ఆతని అక్యము. ఆ. సా. సం. 3.1 +. 

(వగ్విణి: “పావనీ లక్ష్మ అ (పాణదోతాసమా 

(గావచారీ లక్షీ చామ భృత్యాసమ 

సావనిస్తుత్య సత్య (వకిజ్ఞా కమా 

భావివేశా పర్మబహ్మ మూర్తీ సమః)” 
ఇందలి భుజంగ వయా తము; 

సమః సావనీ........ దాతా 

సమ్మాగావ........ భృత్యా 
సమస్తాన నం . శీజా 

(కమాభా........ 'మూరీ 
వాట్లో 
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యతి (పాసమలు బాని లక్షణముల బట్టి చూచుకొని రచింపవలెను 

'ఉదాః... | (2) నందితిము్మున._పారిజాతాకళహరణము. 5_101. 

(3) గ. వేం. కవి.(వ రా. వేం. వి. వి. 847 పద్యము. 
(4) కొక్కొండ వెంకటరత్నం.... బిల్వేశ్వరీయము. 4.149, 
(5) త్యాగరా జమొబవలి. సు[బహ్మణ్యవిజయము. 

(6) అబ్బరాజు హనుమంతరాయళర్మ పాకయాజి .(శ్రీనందిరాజు లక్షీ 

నారాయణ దీక్షీత చరి తము. 2.196. 

(7) తరిమెళ్ల రామన. శేషధర్మము, 4 న ఆశ్వాసాంతము. 

(8) బోకి వాసుదేవరావు_చి|తమంజరి. గృర 9. 

'రెంగవరకము. మొడటి ఆక్షరోమొక్క టి తొలగించి పద్యాంతమునకు దానిని జేర్చి 

అప్పుడు మొదటినుండి వరుసగా చదువుకొనిన భుజంగ పయాతము వచ్చును. 

ద్వి్మపాన పాటింపవబెను. అంత్య( పాన అవసరములేదు. 

ఉదాః_ | నగ్విణి: ఢ్రీకపర్తీ! ముని శేయ! కామావహా 

రీ! క్చపావార్డీ! సీ'రేజ హృబచ్బేకరా 

ఢ్యాకాపాల స్ఫురద్ధస్త గందేభదా 

రీ! కపోలోజ్వలశ్రీ! జగడ్జీవనా!) 

[పుష్పగిరి తిమ్మన. సమారకుమీరవిజయ ము, 473 | 

ఇందలి భుజంగ పయాతము, 

“కవర్డీ ముని శేయ కామావహార్తీ 

కృపావార్డీ సీరేజ హృచ్చేకరాడ్యా 

కాపాలస్ఫురద్ధస్త గందేఛి దారీ 

కపోలోజ్ఞ్వల(్రీ) జగజ్జీవనా (శ్రీ). 

4. [పమిళాతరము 

1) చతుర్విధ కందము. 

(సమితాక్షరమందు చతుర్విధ కందము గూఢ 'మొనరింకబడినది. 
ఉదాః... ఆడిదిము నూరకి వి_కవిజనరంజనము. 3.113. 

(వమితాక్షరము: “1 హరమౌని పృంగన మనోబ్దరవీ 

2 పరమేష్షి వంద్య వదపంకర్గుపా 
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3 కరిదానవాంఠక జగద్భరణా 

4 నరకాంబు వాహపననా వరదా 

ఇందరి మొదటి కందము “హరమౌని పుంగవమనో 

బ్రరవీవర మేష్టి వంద్య పదపంకరుహా 

కరిదాన వాంతక జగ 

దృరణా నరకాంబు వాహపననా వరదా, 

ఇట్లు ఆయా అంకెలనుండి మొదలు పెట్టి చదువు కొనిన నాలుగు కందము 

లేర్పడుముండును అక్షరము ౨ సరిపోవును. అక్షరోములెటూ మిగలవు, 
నియమము: (పమితాక్షర రెండు పాదగణములు స్కజ్కస్కన,న్క, జృస్కస'ఆని 

కందము రెడు పానముంకు సరిపోవును. వకుక్విధ కంనమేక్చో డవలెనని 'మొదల 

చివర “సిగణములలో మధ్యాక్షరము (పాసాక్షరము గాన అది ఒకటి గా ఉండునట్లు 

చూదుకొ నవలను. (పాసయతులు వాని అక్షణముల బట్టి చూచుకొనవ లెను, 

ఉదా: 2) లక్ష్మీ నృసింహాచార్యులు_కుబ్దాకృష్ణ విలాసము 3_11% 

(ఇది చతుర్విధకంద గర్భ పమితాక్షరము) 

y బోడి వాసుదేవరావు. చిత మంజరి... గర్భ 8 (పమితాక్షర మన ఒక్క 

కందమే గూడ సరుపబడినది. 

4) రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి కవిజన ఏనోదిని (వాత్మక్రతి పుట 81, 

ర్) (పవారణ కలితముం 

కల్పిత కల్చవ లీ (వహ 5ణ కలిత మనుపేర కవులు (చహరణ కలిత 

పద్య మున పెక్కు పద్యముల నిమిడ్చి చూపిరి. 
ఉదా;ః... అస్పకపీయము 5_1;3 

(వహరణ కలితము ; “*కరధృత కరుహం,కరిహిత కరణం 

కరుహసన ఖరుచిం గరుడ ఖగరథం 

ఖరఫఘన కరవిం ఖరతర కరగం 

కరళముఖరిస్పం గరిధర కరతం౦ం. 

సె పచ్య మెనిమిది సమాసములతో గూడిన దనియు అందు 15 పద్యములు 

గూఢమై యున్నవనియు అవ్సకపి చెప్పి యున్నాడు. 
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ఇందలి పద్యములు : 

1. మదన విలసితము ఈ పద్యము లిందు రెండు గలవు 

మొదటిది కరధృత కరుహున్ గరిహిత కరణున్ 

గరుహూ సఖతుచిన్ గరుడ ఖగరధున్ 

రెండవది. ఖరఘన క్రరపిన్ ఖరత కరగున్ 

గరళము ఖరిష్పన్ గరధర కరతుగ్ 

2. ఆంధ (పహరణ కలితము, 

“కరధ్భత కడుహాన్ సరిహిత కరణున్ 

గరుహస. ఖరుచిన్ గరుడ ఇగరధున్ 

కరఘన కరవిన్ ఖరతర కరగున్ 

గరళ ముఖరిపున్ గరధరొ కరతున్ 

3 అష్టమా(తానృ_త్తము 

ఈ పద్యము లిందు రెండు గలవు 

మొదటిది : కరధృత కరుహుని గరిహిత కరణుని 

గరుహసఖరుచిని గరుడ ఖగరధుని 

రెండవది 2 ఖరఘన కరవిని ఖరతర కరగుని 
గరళ ముఖరిపుని గరధర కరతుని 

4. మధుర గతిరగడ : (16 అక్షరాల పాదము 

సె అష్టమా తా వృ_త్రములు రెండును మధుర గతిరగడలో నాల్గు సాదమ 

లగును. 

5, పారిణగతి రగడ. (32 అక్షరముల పాదము 

పై మధురగతి రగడ నాల్గుపాదములును ఈ హరిణగతి రగడలో - రెండు 

పాదముశిగును. 

6. ద్విపద: రెండు ద్విపదలు కలవు. 

మొదటిది : కరధృత కరుహుని గరిహిత కరణు 

గరుహ సఖరుజిని గరుడ ఖగరధు 

రెండనది ఏ; ఖరమన కరవిని ఖరతర కరప 

గరళ ముఖరివుని గరధర కరతు 

7నుండి [4 వరకు 8 కందములు_ఈ (సహరణ కలికమందు అష్ష విధ 
కందము గూఢపరుపబడినది దాని నుండి 6 కందములు లభించు చున్న వి. 
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1కరధృత కరుహున2 గరిహిత 
కరణున్కి గరుహా సఖఎయచిని* గరుడ ఖగరధున్ 

క్ఖ్ల“ఘన కరవిన్ 6ఖరతర 

కరగున్? గరళ ముఖరిపుని కిగరధర కరతున్ 
ఆయా అంకెలనుండి 'మొదలిడి చదువు కొనిన 8 కందములు వచ్చును. 

15. మణి గణనికరము, 

కరధృత కరుహుని గరిహిత కరణున్ 

గరుహూ నఖరుచిని గరుడ ఖగ రధున్ 

ఖరఘన కరవిని ఖరతర కరగున్ 

గరళముఖరి వని గరధర కరతున్ 

దీని ననుసరించి, 

ఉదాః.2) తూము రామదాసు _నిర్వచన మిత వింనోద్వాహము 1_29. 

ర) కొడవలూరి రామచం[ద్రకవి_మహా సేనోదయము 4_ 170 

4) వ కాలవారి...శ్రీ. వేం.చి.ర. కరము పూ.భా. 26 
5) వావిలికొలను సువ్నారావు- శ్రీ కుమారాభ్యుదయము 1.405, 

ఇందునూ దెదు పద్యములు గలవు, 

6. మణి గణనికరము. 

1. చతుర్విన కందము. 

ఉదాః_ అప్ప కవీయము 4_619, 

మణిగణ నికరము ; కరధృత జలడానీ గరి పతి వరదున్ 

వరతను రుచిజిత వనదుని బరమున్ 

బరివృఢు కొలిచెద బరవద శరణున్ 

శరవణ భననుత చరితుని గరుణన్ 

ఇందలి చతుర్విధ కందము ; 

'కరధ్భత జలజుని గరిపతి 

వరదున్ 2 వరతను రుచిజిత ననదుశి బరమున్ 

5బరివృఢు కొలిచెద బర శ్లడ 

శరణున్ *శరనణ భవనుత చరితుని గరుణన్ 

43) 
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మణిగణ నికరమందలి అక్షరములు చతుర్విధ కందమునకు సరిపోయినవి. 

ఒక్క. అక్షరము కూత మిగలలేదు. మణిగణనికర రెండు పాదములందలి గణములు 

కందములోని “నల్క నల, నల్క స్క నల్క నల, నల, స,” అను వరుస గణము 

ల్రైనవి. యతి (ప్రాసములు రెండు పద్యములకును చూచుకొని రచింనవలెను. 
చతుర్విధ కందమైన దాని (పాసముల్కు యతులు (క్షత్యేకముగా చూచుకొని 
రచియింపవలసి యుండును. 

ఉదా: 2) తూము రామదాసు. మి తవిందోద్వాహము 231. 
3) వ్మికాలవారి_(శ్రీ వేం చి, ర, కరము. ఉ.భా. పుట 26, 

4) తిరువేంగళా మాత్యుడు.నీలాచల విలాసము 

2. కందము; ఒకే కందమును మణిగణ నికరములో గూఢ పరచుట. 

ఉదా;... 1) విజ్ఞుల తిన్ముభూపాలు డు. అనర్హ రాఘవము 2414, 

మణీగణనికరము ; “భవహర | శితజన భవహర రోవితా 

రవర శిఖిన యన రజిత ధరణి భృ 

దృవన భువన నుత సరిహృత సవనా 

జవన తురగిత విశదనృష సగణా.)” 
ఇందలి కందము ; 

భవహర (శ+తజన భవహార 

రవితా రవరశిఖిన యన రజితధరణి భ్బ 

దృవన భువన నుత పరిహృత 

సవనా జవన తురగిత విశదవృష సగణా, 

మణిగణ నికరమందలి 1,3 పాదముల చివరి “సి గణములో మధ్యాకరము 

(పాసాక్షళముగా నీబంధించిన కందమునకు (పాస పాటించినట్లగును. ఆస్తే దాని 

1, 3పాదముల “సి గణములో ఆద్యక్షరమునకును 2,4 పాదములలోని 9వ అక్షర 
మునకును యతి చెల్లించునట్లు చూడవలెను. అట్లు చెల్లించిన ఆయతి కందమునకా 

సనికివచ్చు ను. 
ఉదాః_ 2) కందుకూరి వీరేశలింగం _రసిక జనమనోరంజనము 2.116. 

3 నాదిళ్ళవారి.అ.ఉ.రామా, “వరరవికులముని పద్యము 

+ యస్వీ జోగారావుగారి యతగాన వాజ్మయ చరి[త. పుట ఏరి.* 
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4) నాదెళ్ళవారి _ సోమేశ్వరీయము “కరభఘటిత కనక” పద్యము 
5్) అబ్బరాజు హనుమంతరాయశర్మ పాకయాజి. (శ్రీ నందిరాజు లక్ష్మీనారా 

యణ దీక్షిత చర్మితము 1.194 
ర) వీరి-శు.ఆంాని.ని. దాశరధి చర్మిత 2. 105 
7) అయ్యనకోటి పార్టసారధి శెట్టి... సత్యవిజయము 4_23 
ర) బోడి వాసుదేవ రావుగారి. చితమంజరి. గర్భ 3 

9) (శ్రీ పాద వేంకటాచలకవి. రామకృ్ళష్టో పాభ్యానము! 

10) రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి, కవిజన వినోదిని. |వాత(వతి. పుట 18, 

ర్ట చం[ద శఖర వృత్తము 

1. శ్రీ కరవృత్తము 

ఉదాః.. కొక్కాండ వేంకటరత్నం _ బిల్వేశ్వరీయము 4-148. 
చంద్రశేఖర వృత్తము. “శివజగదీశ మమ్ముబోవు చందశేఖరా 

శివనగదయ్య కావనేని నల్వె(శ్రీకరా 
శివమగు నీక మిత భూత యక్షశేఖ 
శివమగు మాకు బిల్వనాథ యావ, శ్రీకరా.”’ 

ఇందలి (శ్రీకరవృత్తముః (పతి పాదము నుండి మొదటి 'రెండక్షరక్షరములు, తొఅ 
గించిన (శ్రీకరవృత్త మేర్పడును. చంద్రశేఖర లోని నాల్గవ అక్షరము (్రీకరమ నకు 
(పాసాక్షరము. 

ర* పంచబామరము. 

పంచచామర ములో (వమాణి వృత్తములు రెండు గూఢమై యుండును. 

ఇదాః(1) వికాల వారి. (శ్రీ. వేం. చి,ర. కరము, 111 భాగము. ర6,7శద్యములు. 
పంచఛామరము; 

“పయోధి కన్యకా రమా భయారి భంజనక్ష మా 

జయాభివృద్ధి సంధనో స్వయోగ నంది తాశితా 

అయ పసన్న ఫాలభా హయేభ పూర్ణ మన్దురా 

రక్త స శమాన్వి తాత్మ భాసురాో. 

* పూండ్ర రామకృన్ణయ్యం (పం రాంవేం-వింవిః కీఢిక, పుటం ల 
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మొదటి రెండు పాదము లొక (వమాణికా సృత్తము అది, 

కయోధి కన్నకా రమా 

భయారి భంజన కమా 

జయాభివృద్ధి సంధనా 

స్వయోగ నంది తాశితా. 

ఇ'ప్తే వంచచామరము చివరి రేండు పాదములందు మరియొక (వమాణి 

వృత్తము గలదు. (తమాణి వృత ములకు (పాస సరిపడునట్లుగా పంచచానమురము 

రచింపబడినడి. 

ఉదాః..(2) వి కాలవారి. శ్రీ. వేం. చి. ర, కరము, పూభా, గర్భ. 6. 

9, [పియ కాంళా 

1* కందము 

ఉదా:.. కొక్కొండ వేంకటరత్నం. బిల్వేశ్వరీయము. 2.213, 
(పియకాంతాః 

“తపమును జాలం జలిపితి తన్వీ తనువయ్యెన్ 
విపుఠను బిల్వారు ఎనిట వెన్వెంటను నడ్మున్ 

విపులముగా నీ కిపుడవు వినత ము పేరే 

నవరిమిత శ్రీకృపగను మన్వా [బియకాంతా.” 

ఇందలి కందము; [వతి పాదము మొదటి 10 అక్షరములలోనే సరిపోవును. 

తపమును జాలం జలిపితి 

విపులను బిల్వారు ఏనిట విపులము గానీ 

కిపడవు నపరిమితి శ్రీ 

కృపగను (శ్రీక్సపగను నపరిమిత (శ్రీశ్రీ. 
ఉదా:_(2). రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి, కవి జన వినోడిని. (వాత (పతి. పృట. 15. 

2, తనుమధ్య వృత్తము 
(పియాకాంతా నృత్తము నందలి (పతి పాదము చివరి ఆ అడరనులు 

గహించి (వాసిన తనుమధ్య వృత్తమగును. 

ఉదా: - వెయ కాంతాపద్యము, 
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అందలి తనుమధ్య, 

“తనీ త నువయ్యన్ 

వెన్వెంటను నడ్మున్ 

విన్వృత్తము చేరే 

మ న్వా[బియ కాంతా, 

10 శార్హూలము 

9 కందము. 

ఉదా ;. పుష్పగిరి తిమ్మన... సమీరకుమార నిజయము. 8.210 

శా॥ నీకే (మొక్కెద. (బోవు మున్నత కృపానిర్మాణదివ్యత్క.ట" 

కె! కాకుత్చ కులా[గ గణ్య కరుణా కల్చా! యనల్బవు జా 

(పా కారి (వము స్తుత (చతిభ! దుర్భావాక్ష శిక్షైక ద 

కొ! కోక్సాప్త రుచి పకార! గుణనిస్తారా! సమీరాత్మజా!.... 

ఇందలి కందము ; 

మ్ (మొక్కెద (బోవుము 

కాకుత్స కులా(గ గణ్య కరుణా కల్పా 

(పాకొరి (పముఖస్తుత 

కోకా ప్ర రుచిక్ష్రకార గుణని సారా. 

ఉదాః... 2) గుడారు వెంకటదాసు.[పకృష్ట బలఅరామచరి[త. 1_73 

2. హంసగమన 3. కోకరుత 4. మేఘరంజనీ వృత్తములు. 

ఊఉదా;ః. పురాణం పిచ్చయ్య, విజయాశ్వచరి( తము. పూ. భా. 6.266, 

శా॥ గోపాల (పముఖా దయాజలనిదీ గోవర్దనోద్ధారకా 

పావ ధ్వంసయజా జయానుజనుకా భావస్వరూపా! హరి 

యాపన్నా భయదా స్మయాది రపాతా జ్యావల్ల భా పావనాొ 

చాసొబ్దారి ధరా పయోధి శయనా జై వాతృకొార్కాం౦బకా. 

ప ఇందలి వాంస గమన 

(పతిపాదము మొదటి 9 అక్షరములు. శార్జూల పాసయే హాంనగవున 

[1పాసకు సరిపోయినది, అది ఇట్లున్న ది. 



342 తెలుగులో చి తకవిత్వము 

“గోపాల (వముఖా 

పాప ధ్వంస యజా 

యౌషన్నా భయదా 

చాపొచ్దారి ధరా 

లె] కోకరువృ _త్తము 

శార్జూలములో (వతిపాదము నుండి 12 అక్షరముల వరకు గూఢమై 

యుండును. కోకరువృ త్రమునకు (పాస పాటింపబడినది. 

ఉదా... పై శార్దూల పద్యమందలి. ? నుండి 12 వరకున్న అక్షరాలు. 

వయా జలవిది 

జయాను జనుతా 

స్మయాది రహితా 

పయోది శయనా 

4] మఘరంజనీ వృత్తము 

శార్దూల (వతిపాదము చివరి 7 అక్షరాలు (గహించి చదివిన మేఘరంజనీ 

వృత్తము వచ్చును. శార్హూల సద్యమందు 'మేఘరంజనికి (పాసము పాటింపవలసి 

ఉన్నది. 

ఉదా; _ పైశౌద్దూల పద్యము ను౦డి 

“గోవర నోదారకా 
థా వా 

భావస్వరూపా! హారీ! 

జ్యావల్ల భా పొవనా 

వైవాతృకార్కాంబకా ౨) 

ర్] అనుష్టుప్ శ్లోకము 

ఉదాః... వ్మికాలవారి_ (శ్రీ వేం.చి.ర.కరము. పూ.భా. గర్భ. 10. 

శా॥ (శ్రీరాజద్విధుపాల (శ్రీస్తనభరా శ్లేషోల్ల సన్మానసా 

స్వారాజాంబీత సద్యుగా భిలసితా స్వామీ కృపా శేవధీ 

(భ్రీరా.జీవ దళాక్ష శ్రీకరకృపా సింధూ నమో రక్షవా 
ధారా జత్వ మితాద్య మేఘలలిత (భాజా భుజంగా(దిపా, 
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ఇందలి |పతిపాదము మొదటి 8 అక్షరములు (గహించి చదివిన శ్లోకము 
వచ్చును. 

“శ్రీరాజ ద్విధు పాల(శ్రీ 

స్వారా జాంజిత పద్యుగా 

(శ్రీరాజీవ దళాక్ష శ్రీ 

రారా జత్వమితాద్యమే.”? 

ఈ శార్లూలపద్యమున కందముకూడ కలదు. ఆది 

రాజ ద్విధు పాలశ్రీ) 

రాజాంవిత సద్యుగా భీలసితా స్వామీ 

రాజీవ దళాక్ష(శ్రీ 

రాజత్వమితాద్య మెఘలలిత (భాజాం 

“ర లిలకు యతి పొటింవబడినది. శార్దూలములో 3న అక్షరము కందము 

నకు (పాసాక్షరము_శార్గూల పద్యమున కందముండు విధము లోగడ గమనించితిమి, 

ఇది రెండవఏధముగ గూఢ పరుపబడినది. 

lie ఉత్పలమాల 

1] కేటగీతి 

ఉదాః.. అడ్బుమిల్లి నారాయణరావు. నారాయణియము పుట. 103. 

ఉ॥ పావనమైన యాదినమె భారత దేశము దివ్యమంద యాం 

(రావని "పేరిటన్ దెనుగు రాష్ట్రము దాన మదించె కృష్ణరాట్ 

వ్రైవలినీ తటుల్ పృధు యళస్థలి యయ్యెడగృ(ధవాడ మా 

రావు నివాసమౌ నదియె (పౌఢ కవీం్యదుల కాకరంబగున్ 

ఇందలి తేటగీతి : 

దినమె భారత దేశము దివ్యమంద 

దెనుగు రాష్ట్రము దానమదించె కృష్ణ 

సృధుయశస్థలి యయ్యెడ గృ(ధవాడ 
నడియె (ప్రౌఢ కపీందులి కాఠకరంబ 

ఉత్ప లమాలలోని మొదటి ఆరక్షరములు, చివర అక్షరమొక్కటి (పతి 

పాదమునుండి తొలగింన తేటగీతి వద్చును. ఉతృ్పలమాలలోని (వలిపాదము మొదటి 
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రెండు గణములు తొలగించి పిదవ *న్క,భ,భ,ర్క లగిలలో నుండి వరి గుర్వు 

క్షరము తొలగింప కేటగీతిలో న, భభ,హ్మహి అను గణము లేర్చడును. యతి 

పాటింవవలెను. 

వీ కంద తేటగీతులు ౩ 

ఉదాః... నా దెళ్ళవారి_కృష్ణానది మహాత్మ్యము. 2. 138. 

ఉ*॥ శ్రీనగజేశ నీ మగుట జేర్పగ, గోరి యమంద భకీ బి 

ల్ల్యాన ములన్నదా నెజస6 దన్నియమంబుక్షిగణింప వేల య 

య్యానగు మామొగిం గననె హాయిగ నుండగల్టు గాది యీ 

శాన శివాపతీ గిరీశ చక్కని (ఫీతి సుఖింప నిమ్మయా, 
కందతేటగిళుల లక్షణములు చెడక్షండ ఉత్సలమాలలో వానిని గూఢవబచుటి 

జరిగినది, 

ఇందలి కందము. 

కన చేశ సీమలుగు జే 

ర్పగ్క గోరి యమంద భక్తి బల్హ్యానములన్ 

నగు మోమొగింగ ననెహి 

యిగ నుండ గ గల్లుగాదె యీ శాన శివాం? 

[పథిమపాదము "మొదటి అక్షరమును రెండవపాదము చివరి 16 అన్న 

నుబు తొలగించిన కందము మొదటి రెండుపాదము లేర్పడును. ఇళ్లే 3, 4 పాద 
పాదములనుండ కందము శక్కిన రెండుపాదములు వచ్చును. అప్పుడు కందమున 

“సృజ్కస్కస,స్క జృగగ్కస్క” ఆనుగణములు రెండుపాదములలో వరుశగా ఉండును, 
'కేటగి%ిని లోగడ గమనించితిమి. 

ఉదాః. 2 నాదెళ్ళవారి అ, రామా, “భూపరిసాలి పద్యము, 

స పోతరాజు లత్మీనృసింహకవి, మాఘప్పరాణము. 9.116. 

4 నాదెళ్ళ మేథా దక్షిణామూర్తి. శ్రీ హనుమ డామాయణము, అయోధ్య 329 

5) రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి. కవిజనవినోదిని. (వాత్మపతి. పుట 14 

రి ముక్తి నూతలపాటి సీతారామయ్య, వేణుగోపాల శకకమ్ముకేణుగోపాల 
లారావళీలో ఇటువంటివి 9 శద్యములు గలవు, 

3 వాణీ 4. పన్మా 5, అందా 6. ర 7, దరధ్వని తాళ 68, మధుర గీతి 
రొగడలు. 
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ఈ ఆరురకములైన పద్యములు గూఢ 'మొనరింగబడిన ఉత్పలమాల ఇటు 

లున్నది. అక్సకవీయము, 4.645. 

ఉ॥ శారదళశాసిత (పసవచాన వి ఖండన సామ సన్నుతా 

తారణ దొనపోష ధవతావస మండన ధర్మతత్ప రా 

హరణ బానుర (సభవ (పాసక భండన వాసవానుజా 

పొరద వాసుదేవ భవ పాపఏి దండన భర్గపూజితా. 

4, ఇందలివాణీ. (వతిపాడమున మొదటి 3 అక్షరములు తొలగించగా 

ఏర్పడును. 

4. పద్మా: (పకిసాదమున మొదటి 7 అక్షరములు తొలగింపవచ్చును. 

5. అందా ; (సతిపాదము మండి మొదటి 9 అక్షరములు తొలగింప ఏర్పడును 

6. రతీ; (వకిపాదమునుండి మొదటి 12అక్షరములు తొలగింపగా వచ్చును 

?. దరథ్వనితాళము : 

“కా సిత (ప్రసవ దాసపోషభవ 

భాసుర ఫభవ వాసుదేవభవ 

8. ముధురగతిరగడ : (పకిపాదమునుం3 మొదటి 3 అక్షరములు, చివరి 

5 అక్షరములు తొలగింకగా ఏర్పడును 

ఉదా 3. 2) సువర్భ్చులాపరిణయము, “రాజితరానుమూ రీ అనుపద్యమా. 

3) బురాకమలాదేవి, ఛందోహంసి. “వాణీ, సద్మాం, భారతీ పద్యము 

లుతృలమాలలో పొందుపటు పబడినవి. 

9. సౌగంధి, 10 కుసుమమ:జరి పద్యములు. 

ఈ రెండు రకముల పద్యములు గూఢ 'మొనరింపబకిన ఉత్నఅమాల పద్య 

మిట్లుండును. 

ఉదాః... చితకివి పెద్దన. ల.నా.సం. 3.122 

ఉ॥ సై న్యవసౌరి మంతి ఘనసార నిభోజ్ఞ్వల కాంతి నుద్యశున్ 

జన్యర సారమాద్యు ఘనున్వామిహి తాధిక కార్యదక్లునిన్ 

ధన్యువిదారి తాకు ధని దాశరధి (పియదాన చ *దునిన్ 

మాన్యుని మారదూరు హనుమంతునిగొల్తు సమంచిత స్టితిన్. 

44) 
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11. (సమితాక్షరీ 12. స్వాగతా 13. (దుత అంవీత స్ఫృతము లుత్స ఆ 

మాలలో గూఢమైయుండును. 

ఉదాః.. వి కాలవారి. శ్రీ. వేం. చి. ర. కరము. పూ. భా. 7. 

En (శ్రీవర హృక్సరోభన సవాదృతకామ భవ, వదాయకా 

భూవరదాన వ్మిపణుత భూతికరాత్మక వందసార్చనా 

భావిభవాదికా వరన భస్ట్సల పాలన పావనాహ్యయా 

ఆపృత ఏశ్వకారపాత కాత్మతులాగ జరాణ్లు తాజ్జి కా. 

అందలి (వమీళాజరీ ఫి సంస్కృతము, (వతిపాదమున మొదటి అత్ష్తరము, 

చివరి 7 అక్షరములు తొలగింప ఏర్పడును. 

స్వాగళవృ త్తము ; సంస్కృతము, (పతిపాదము మొదటి 3౩ అక్షరములు 

చివరి 6 అక్షరములు తొలగింప ఏర్పడును. 

(దుతవిలంబితము క సంస్కృతము, (సతిపాదము మొదటి 6 అక్షర నులు 

చిపరి 2 అక్షరాలు తొలగించిన ఏర్పడును, 

తెలుగు కేటగితి పద్యముకూడ ఇందుకలదు, 

“భవసమాద్భత కామభవ( పదాయ?”) 

ఇ'పే నాల్లుపాదములున్కు దీనిని లొగడ _గమనించితివి తేటగీతి పద్య 

లఅక్తణొనునారము యతి పాటింపబడినది. 

కం చంపకమాల 

1) కందము 

ఉదా:... (1) నన్నెచోడుడు. కుమారో సంభవము, 12.219, 
చం॥ హరు మనమారం గొల్బుడరుదాతని గొల్బయు నాది టోడ దొ 

బొరియునె భూరిభోగ పురభూతి విభుత్వము( బొంది సేర్మితోన్ 

బిరోజన దారణొగ శరపాత నియు క శదంబునందు దా 

బొరయడు వారకోర్చి పొరిభూత గణేశ్వరు( బొందు వాత్మలోన్ 

(వథమసాదమున "మొ “టి రెండక్షరములు. రెండవసాదమున చివరి 

16 అక్షరములు తొలగింన కందము రెండుపాదము లేర్చడును. ఇళ్లే చంవనకమాల 
3, 4 సాదములనుండి కందములో తక్కిన రెండు పాదములు ఏర్పడును. అప్పుడు 

కొందమందలి రెంత పాదములకు వరుసగా గణములు “స్క జ్క స్కస్మస్క జ్బుభ్కస్మ' 
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చంపకమ లలో 1, 3 పాదములలో 12న అక్షరమునకు, చివరి అక్షరము 

యతిని పాటించిన కందములో యతి పొటించినట్లగును. 

ప చంపకమాల యందలి కందము. 

“మునమా ర గొల్చ్బుడరు దొ 

తని గొల్పయునొది బోడదా బోరియునె భూ 

జన దారుణో గ శరపా 

తని యు క్ష పదంబునందు దా బొరయడువా, 

ఉదా... (2) మచ్చ వెంకటకవి. శు ఆం. ని.ని. కుశ 

చరిత. 231.0; 

(3) అడ్సుమిల్లి నారాయ ఇరా వు_నారాయణ్లీయము. పుట. 106, 

(4) మాడభూషి వేంక టాచార్యులు _భరతాభ్యుదయము, 2వ ఆశ్వాసాంతము], 
(5) దామెరల అంకన్న _ ఉషాపరిణయం, పృట. 44, (వాత వతి. 

ది తేటగీతి 

ఉదా;... అడ్సుమిల్లి నారాయణరావు.నారాయణీయము. పుటి. 105 
చం॥ అరయుచు నేటికీ కవుల కాదరణంబెది 7 నరాద దు 

రర శకమయ్యెరాయనుచు రాపు హృదబ్దమునందు నెంచి ప 

ల్వురు నుతియింప వేయిడె నపూర్వనల ౦దకు సృష్టి నేడు సం 

బరమున గొల్యుడీ పరమపావన మియ్యది భారతా ధిలో. 

(పతిపాదము మొదటి 7 అక్షరమ లు, చివరి ఒక్క అక్షరము తొలగి౨ప 

'కేటగీతి వచ్చును. 

ఉదా:- (2) రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి.కవిజనవినో డిని. (వాత వలి. పుట. 16. 

8) కంద్క గీతములు 

ఒక్క. చంపకమాల” ఈ రెండు పద్యములను గూఢ మొనర్చుట జరిగినది, 
ఈ కందగిత గర్భ చంపకమాలలను చాలామంది కవులు (వౌసిరి, 

ఉదా... (1) అప్పకవీయము. 1.32. 

1. పూడ రామకృన్నయ్య* |ప రా, వేం* వివి పీరిక 
పుట* జర్* 
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చం॥ నరహరి కేశవా వనజనా భరమా ధవవంశ హస్త బం 

ధుర సుగణాకరా దురితదూర జనార్దన దోర్పలాఢ్య గీ 

రర గిరిశ స్తుకా మురహరా సురపూజత ముఖ్యపాద సుం 

దర పురుష్మాగణీ భుజగతల్పా శచీపతి సత్త రక్షణా, 
చంప కమాల€లో కందమును లొగడ గమనించిశిమి. ఇళ్లే _ తేటగీతినికూడ 

లోగడ తెలిపితిమి. 

ఇందలి కందము, 

ఇందలి తేటగీతి; 

రక జనా 

fob TEN MRED సుగుణా 

గిరిక పా పం రహరా 

సుర వ పురుషా.’ 

WT TT హస 

చ aM NO Mine ర్పలాఢ్య 

దర్ అ పాద 

ముక టల లో తీట! 

కందగీతముల లక్షణానుసారము చంపకనూలలో ఆ రెండిటి నిముడ్చుట 

ఇందలి చితము. 

ఉదాః. (2) మచ్చ వెంకటకవి.కశచర్నిత. “ఇలసిరిరాయడా” అనుపద్యము 
(3) తూము రామదాసు._మ్మిత విందోద్వాహము. 230. 

(4) నాదెళ్ళవారి...ధార్మికోల్లా సిని. 333. 
(22) 

(5) వీరి. 

(6) వీరి. 

(7) వీరి, 

గురుఖ కి(పభావము. 3. 200. 

అ. ఉ. రామా. “నీను స్మరియించె” ఆనుసద్యము. 

సోమేశ్వరీయము. “శివనను (బోవరా”” పద్యము. 
(ర) వారణాసి వేంక కేశ్వర్లు.రామచం[దోపాఖ్యానము. 1.137. 

(9) పోతరాజు లక్ష్మీనరసింహకవి_.మాఘప్పరాణమ. , 10.110. 
(10) కొడవలూరి రామచం(దకవి._.మహా సేనోదయము. 3_65. 

(11) దేవులపల్లి సుబ్బరాయళాస్తు) లు_మహేం[ద విజయము. 2.108. 

(12) అనుముల వెంకట స్ఫుబహ్మణ్యక వ...భా ర్గవరామచరి. తము. 9_180, 

(13) ముత్య సుక్బారాయుడు.విదుషి 3.11, 
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(14) ఠంయాల లక్ష్మీనృ సివిహాచార్యులు _కుబ్దా కృష్ణవిలావము. 3_111. 

(15) నాదెళ్ళ మేదా దక్షీణామూ ర్ట శీ హనుమచామాయణం బాల 283, 
(16) కోటపీరాంజనే యశ ర్మ_చి| తాశ్వీయము, 3.40, 
(17) బోడీవాసు దేవతావు. చి తమంజరి, గర్భ. 7. 

(18) వ్మికాల (శీ దేనన్మ_వాసవదత్తా పరిణయం. 3.227. 
(19) షృరాణం పిచ్చ య్య_ మైరావణ చరిత. 1 

(20) (శ్రీపాద వేంకటాచలకవి._.రామకృష్ణోపాఖ్యానము. 9 
(21) ము క్తీనూతలపాటి సీతారామయ్య_వేణుగోపాలశతకము. ఇందలి 

వేంకటేశ్వర తారావళిలో, 8 శద్యము లిటువంటివి కలవు, 

(22) నాదెళ్ళ మేధా దక్షి కామూ ర్రీ, ఉ_త్తమజీవయా(త.. 1వ ఆక్వాసోంతమను, 

శీ) కందద్వ్వయము అేటగీతి 
ఉదా:.. మిన్ని కంటి గురునాథశర్మ, (శ్రీ మద్దురు భాగవకేము, ఏకాదశ 

స్కంధాంక ము, 11.98. 

చం॥ సురమునిపా మహాతలుష సూదన యాశ్రిత కామ్యదాన శ 

తృర ఘనమానసాదనుజ భంజన లోల(పధా విశాల 'సం 

గర పరమా (వపభూనిగమ కాండ . రట్బద నీరజొత న 

వ్యరుచిరో భాసురా శశి విభాకర నేతల నత్ప్వరూవకా,. 
ఇందలి కందము మొదటిది, మునిపా మహాకలుష సూ! 

దన యాశిత కొమ్యదాన తత్పరో 'ఘనమా. 
ఘనమాన సాదనుజథం 

జనలోల్మ వధా విశాల సంగర్గ' పరమా 

కందము 'రెండనది. పరమా (వభూని గమకాం 

డ , రట్బ్సద నీరజాత నవ్యరుచిర భా 

చిరభాసురా శశివిభా 

కరనే|తల సత్స్వరూపకా సురమువిపా, 

1, యస్వీజోగారావుగారి యతగానచకి[త నుండిగై కొనబడినది 
ఓ పూండ్ల రామకృవ్ల య్య... వ.రా. వేం+వి+ఫి.పీశిక, పుట ల్లీ 
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.. మనమా” కవర్లమూ” బ్చిర్రభ్రా? “జమువిపా” అనునవి ఆవృత్తి వదములై 

నలి పైచళినకథూలలో 3వ పాడములో ఒక్క. అక్షరము లోపించినది. 
ఇందలి కేటగ్తి. కకలుష........ సుజానే 

దనుజ... కౌల 

DD చాత 

త రూప.” 

ఉదా;... (2)కాణాద పెద్దన. భ|దాపరిణయం 1_.249, కందద్య యము, 

(3) డాప్తాటి ఓవిలెడ్డి.కవిజనవనోదిని. (వాత వతి పుట. 17. కందద్వయము. 
(4) వాదెళ్ళ దకిణామూర్థి.ఉ త్రమజీవయా[త. 6వ ఆశ్వాసాంతము, 
{క్రో భువనగిరి ఏజయరామయ్య. మల్లికార్జున సహ్మ సము, పద్యం. 141. 

ర్ం స్నా గ తావృత్తము, కందము. 

ఉదా ;.. గోపీనాథ వేంకటకవి, గోపీనాథ రామాయణం, ఆరణి. 1311. 
చం॥ సురవర సూరిలోక నుత సుందరమూర్తి నమజ్ఞ సోవనాొ 

వర విభ వాథణపియ ని వారిత వై రి సమస్త భ[ దమం 

దిరో ధరోదేరో విష్ణ . సతీ నిరవద్య సురక్ష్యమాణ్యని 
ర్హరకుల .. . చోరమణి చం(ద్ర కులేర్భద రమూను నోహారా. 

ఇందు 3 4 పాదములో అక్షరములు పోయినవి. 

చంపకనూల (వళిపాడము 'మొదటి నాల్గక్షరములు , చివర ఆరక్షరములు 

తొలగించగా స్వాగతా వృత్తము వచ్చును. దాని పాదముల చివరి ఆక్షరమునకు 
దీర్గ మీయవలెను. 

ఇందలి. స్థ్వాగకానృత ము : సూరిలోక సుత సుందరమూర్తి 

వారణ (పియ నివారిత వెరీ 

దీర విష్ట. పత్రీ నిరవద్యా 

.. చోర మణి చంద. కులేందా.” 
ఇందలి కందము : లోగడ ఫస 

“నవరస్తూ,..,..., తీసు. 
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ర్ [పమిశాతరము, చతుర్విధ కందము: 

ఉదా :. తూము రామదాను. మిత ఏందో ద్వాహము. 2. 32. 

చం॥ పృుఅ భువనేశ దోష జలముక్పవనా సుర పోషణాధృతా 

చల సవనాధినాథ పవి సత్కవ చామురవైరి భక్తవ 

త్స ధవళ |పభాముఖ వతజ్జవనా హత యాతుధానదో 
రృల భవనా శమా హృదయ వాసవారా కరినాథ పొఆకా 

చంపక మాల (వతివాదమున మొదట్ రెండక్షరములు, చివరి 7 అక్షరములు 

తొలగింస “స్కజ్కస్కసి లతో |పమితా క్షర మేర్పడును._ ఆది. 

(పమితాక్షళరము ; “భువనేశ దోషజలము క్పవనా 

సవనాధి నాథ వవిసత్క_వచా 
ధవళ (వభాముఖ పత జ్ఞవనా 

భవనా శమా హృదయ వాసవరా.” 

ఇందలి చతుర్విధ కందము, (పమితాక్షర వృత్త (వతి పొద ద్యక్షరముళే 

_మొదలిడీ చదువ నాల్లుకందములు వచ్చును. 

?, |దుత విలంబితము, కంద, గీత స్వాగళా వృత్తములు 

ఉదా 2. గోపీనాథ వేంకటకఏ. గోపీనాథ రామాయణం కిష్కంధా వేద్యం. 1408 

చం॥ కరివర కామజా దనుజ ఘస్మర ధన్య కధా జితారిమా 

వర విభవా మనా వినుత వాసన విశ్వప విరిమాఢ్య భ్రూ 

ధర హారిధామదా కనకదా స్థిర కార్య జగన్ను తాఖ్య శ 

కర జనకాముకా (పణుత కార్ముక బాణ ఏసన్న పొఆకా. 

ఇందలి (దుతవిల వితము. చంపకమాల (వతి పాదము 'మొదటి? ఆక్షరములు 

చినర రెండతరములు తొలగింస (దుతవిలంబితము వచ్చును. (దుతవిలంవితమునకు 

యతి సపాసములు పొటింసవలెను. 

(దుతవిలంబికము 2. “దనుజ ఘస్మర ధన్యకథా జీతా 

విను వాసవ విశ్వప వ్మికమౌ 

తసక దా స్ట్ కార్య జగన్నుతా 

(పణుత కార్ముక బాణ విసన్న పొ. 

ఈ చంషకమాల యెందు కంద్క గీక్క స్వాగతా వృత్తములు కలవు. వీనిని 
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లోగడ గమనించితిమి. గర్భితమైన నాల్గు నద్యములకు లక్షణముల చూచుకొనుచు పై 

చంపకమాల రచింసబిడీనది.. 

8) శ్లోకము. 

ఉదా ఒ గ వేంకవి. (పంరా.వేం. వి. వి. 824 నద్యము. 

చం॥,నరసఖ నారశాయి నరనాథ నతామర నారదస్తుతా 

.చర్రక్షర ధారదేహ ధరధారి ధరాధిప దారితా శరా 

హరిబల హారి కంఠహరి హారి హతాహిత హార హృద్ది దా 
స్టిత తర సీర పాణి శివ శీల జితా సురొ సింధు బఆధనా. 

చంపకమాల (పతి పాదము మొదటి 3 అక్షరములు తొలగించినచో ఇందలి 

శోకము వచ్చును. ఆ శ్లోక మిట్లుండును. 
కనరనాథ నతామర నారదస్తుతా 

ధరధారి ధరా ధిప దారితా శరా 

హర హారి హతాహిత హర హృృద్ధి దా 

శివ శీల జితా సుర సింధు బంధనా* 

ల్సి అనుష్టుప్ శ్లోక్రములు "రెండు; కంద 'తేటగీతలుం 

ఉదా $- వికాలవారి. (శ్రీ-వేం.చి.ర, కరము. పూ, భా. గర్భ. రి. 

చం॥ బహు విభ వాంచితా తజతప;ః (పభృతి (ప్రియ సన్మదాఢ్యభా 

"మహిత సుధామయూఖ ముఖమాతజ తాగత కౌళలాదిమా 

మహిని భృతాంబుజా సనక మౌన్యభి వంద్య నిజ పయార్లణా 

సహన భయీనదా సకృద వాతారయుక్త నిజపియాత్మ కౌ 

చంపకమాల (వతిపాదము మొదటి 3అక్షరములు, చివరి రెండక్షరములు 

తొలగింస శ్లోకము లేర్చడును. పద్యము మొత్తము మీద రెండు శ్లోకము లేర్చ్పడును, 
1వ శోకము, ోభవాం.... ఎ... సవుదా. 

క్ త్రి 
సుర లో 

2వ శోక్రము, భృతౌ౦:....6 శి శివి చిలి (ప్రియా 

య శ 

భయా... 22200౪ పియా 

కందు గీతములు లోగడ గమనించబడినవి గడా, 
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10. కందగీత గర్భ చంపకోత్పల మాలల : 

అచ్చము ఛంపకోత్ప ల మాలఅలకోనే నాదెళ్ళవారు మల్లి కార్జున శతకమును 

(వాసిరి. మల్లి కార్డునా మకుటము ,1 (పతి సద్యమున కంద గీతములు గూఢ సరచ 

జిడిశవి., 

ite చాలుగు చంపక మాలల “కల్పిత కల్పవల్లి.” 

ఉదొ 2... చితకవఏ పెద్దన, ల.సా.సం. 3..102_106. 

నాలుగు చంపక మాలలలో ఎన్ని పద్యములెట్లు గూఢషరచదగునో 

మొదట సీసమాలిక యందు లక్షణ మిచ్చి తర్వాత ఆ 

నాలుగు చంపకమాలలు. లక్ష్యముగా చెప్పియున్నాడు చితకవి, 

ఆ లక్షణమీట్లున్నడి 

నిడుగీట్లు షట్క-౦బు నెరవాసి యడ్ల గ్ 

మైయిదుగా నందంట నమర (వాయ 

నిరువది యిండ్లగు సొరిది ఒనెదె దిండ్ల 6 

బద్య మొక్కాక్క టి పరంగ (వాయ 

(కమమిది కల్పిత కల్చ వల్లి కి నందు 

చంపక మాలికల్ జరుగు నాల్లు 

నాది సద్యాం[ఘుల నాదుల రెండేసి 

తుదల సపార్లముల్ తొలంగ జేయ 

(పమితాక్షరీ వృత్తమమరు నార్యాగీతి 

కందంబు ద్విపధమై యందవనముగుడ 

'రెండన పద్యాది నుండెడి నలములు 

కడలరెండేసి యక్కఠము లుడుగ 

నగునుణి భూషణ మందాది రేఫపో 

(దుతవిలం వితవృత్త గతి యెసంగు 

మూడవ పద్యంబు 'మొగి నాగ బంథమౌ 

నొల్లవ పద్యంఖునను మొదళ్ళ 

క్ (పంటు. 1926, బందరు. 

45) | 
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వర్తముల్ రెందేసి వదలిన గవి కంఠ 

భూషణ నృత్తం౦ంబు ఫొసంగ నౌను 

'మొదలి పద్యంభులో మొదలంఘి నార్లఘుల్ 

గలయించి యేనవ ఖండి కాంత 

రోగణముల్ పదియాయజు రహి మీర౭ జదిఏన 

దగ గణ సమకర్మ దండకంబు 

సందాజు లఘువులు నట మాని చదివిన 

(నగ్విణీ వృత ంబు సంభవించు 

ముజ్జోడు నల సల ములు (పాకి ఖం౦డికో 

ల ద్విఖండిక(6 గల గలమ్ము లందు 

గల చతుష్కుము (క్రింది గలములు రెండును, 

గలయంగ సీ సాంఘి గతి ఘటించు 

జరణాంతమైదు తచ్చరణాది నెన్మిది 
వర్ణముల్ గూర్చిన వచ్చుగీతి 

నళలములు రెండును నలమొక్కటి యునోక 

గలమును ద్విపదకు గుణములయ్యె, 

ధసళంబు సువ్వాల తగిన యారతిపాట 

ఖండికా!తయమున (గమముననగు., 

నై దుఖండికలను నాయాయి రగడ భే 

దములు రేకులు సెక్కు.లనుగు మజీయు 

నిడుద కందంబు మొదలి ఖండికనె యొదవు 
నిట్టి చ్నితంబు లెన్నేని యిందె కలవు 
చిితకఏ చంద నుతశాయ శిష్టగేయ 
యాజిసుత సేన క్రవిధేయ యాంజనేయ. 

[అ.సా నం, 3102 | 
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లక్ష్యము. నాలుగు చంపకమాలలు;_ 

1 ఖండిక .2 ఖండిక .3 ఖండిక 4 ఖండిక .5 ఖండిక 

1; స్మర జయ చారుధామ జయచర్య యజా కృతి సాధుగాయకొ 

హరిహయ  యాంజనేయ యనఘాత్మయ యతీడిత యార్యకల్చశా 

హరిహయ హారకీర్తి యరుణాస్య యభీష్టద యాదికర్మఠా 

స్వరుశయ సారమూ,ర్తి శమళాలి సమాదృత సత్సుధిశకా. 

2 సరసగ శౌరిదాస సమసఖ్య యశస్కర సొఖ్యదాయకా 

హారనుత హారిగేయ నద్భశాంగ దయానిధి యాబిభూహితా 

హరిబల హారికాయ సుగుణాఢ్య మహామహ  యన్యదారణా 

పరబట భారవి వ నమపాద శుభ్యకమ భవ్యధీరతా 

3 నరనుత నామధారి నదనాద నమద్ద న నారపాయకా 

వరహారి _ వారవీర బలవాల  వర్మకమ వై రిభీమజా 
ధరశర తారహార ధరతార తరస్వర ధాతభారకా 

హరిహరి యాననార యసురాను భయంకర హారిధారణా 

4, గురుకుల గోతధైెర్య గుణకూట గుర్మువత గోవవాయుజా 
తరుతల దండితాక్న తతీదామ తపఃఫల దక్షన్మక్రహా 

పరబల భానజా ప్ప పటుభాష భయాసహా భాగవర్షికా 

కర కలి కాఏిరాజి కపికౌంత్ కనత్క-వి గణ్య(ఫోవిమీ 

ఇందలి శద్యములు. 

Y (పమితాక్షరీన తము ; “జయచారుధామ జయచర్య్యయజా 

హయ యాంజనేయ యనఘాత్మయతీ 

హయహారకీ ర్తి యరుణాస్యయభీ 

శయ సారమూ రి శమశాలి సనూ.)” 

2. ఆర్యాగీతికందములు రెండు : 

మొదటిది ; “జయ చారుధామ జయ చ 

రయ జాకృతి సాధుగాయకా హరిహయయాం 

హయ యాంజనేయ యన ఘా 

త్మ యతీడిత యార్యకల్బకా హరిహయహా)) 
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రెండవది: మొదటి చంపకమాల చివరి రెండు పాదముఆనుండి ఏర్పడును. 

3. మణిభూషణము ; రెండవ చంపకమాల (పతిపాదము మొదటి నాల్లు, చివరిరెండ, 

తరములు తొలగింప మణిభూషణము వచ్చును. 

శే, (దుతవిలంబితము: పై మణిభూషజము నుండి మొదటి రగణము తొలగింప 

(దుతవిలంబితము వచ్చును. 

5. నొగబంధము. 3వ చంపకమాలలో కలదు. 

ర. కవికొంఠభూషణము : నాల్గవ చంపకమాల (పకిపాదము మొదటి రెండతరములు 

తొలగింప నేర్పడును 

7. గణనమకర్మ దండకము : స్మర జయజయ గాయకా కల్బకా కర్మరాథీ శకా 
దాయకా భూహితా దారణా ధీరతా పాయకా ఫీమజా భారకా ధారణా వాయుజాన 

(కహావర్షికా (పోవుమీం” 

8, (నగ్విణి. ప్రే దండకమున మొదటి 6 అక్షరములు తొలగింవ (సగ్విణీ వచ్చును. 

“గాయకా కల్పకా కర్మతా చీశక్రా 

దాయకా భూహితా ధారణా ఛీరతా 

పాయకా ఫీమజా భారకొ ధారణా 

వాయుజా న|క్రహో వర్ణిక (పోవుమీ.)” 

9. సీసము: స్మర జయహరిహయ హరిహయ శ్వరశయ 

జయచర్య యనఘాత్మ చారుధామ 

సరసగ హారనుత హారిబల పరభట 

సమసఖ్య సదృశాంగ ళౌరిదాస 

నరనుత వరహరి ధర శరహారిహారి 

నరనాద బలవాల నొవధారి 

గురుకుల తరుబల సపరబత కరికలి 

గుణకూట తతదామ గో[తధై ర్య. 

10. తేటగీళులు నాల్లు ; (వతి చంవకఠమాల (పతిపాదము చివరి 5 అశ్షరముఆః 

తర్వాత మొదటి 8 ‘Sees (గహించి (వాసిన తేట గీతులు వచ్చును, నాలు 

చంసకనూలలకు నాల్లు 'కేటగితులు. మొదటి చంపకమాలలోని తేటగీతి యుట్లున్న ది. 
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“సాధుగా యకా స్మర ఇయచారుధామ 

యార్యా కల్పకా హరిహయ యాంజనేయ 

యాదికర్మతా హరిహయ హారకీ రి 

సత్పుధీశకా స్వరుశయ సారమూరర్తి.” 

11. ద్విపద ; స్మరజయ హరిహయ జయచళత్య భామ 

హరిహయ స్వరుశయ యరుకాస్యకీ రి. 
12. ధనశము, సువ్యాల, హారతి పాటలు: 3వ ఖండిక యందమరును; 

13. రగతలు, 

హయ వచారము $ “స్మర జయహారి సారమూ ర్తి 

హరిహయహరి హారకీ రి.” 
తురగవల్లనము $ 

“స్మరజయ హరిహయ హారిహయ 

చారుధామ ఆంజనేయ 

సరనగ హరనుత హరిబల 

శౌరిదాస హారిగేయి, 

విజయమంగకళము : రెండు తురగ వల్గనరగడలతో విజయ మంగళ మేర్చడును. 

ద్విళద గతిరగడ ; 

“జయచారుధామ జయచర్య హయహారక్రీ ర్తి 

హూ యాంజనేయ యనఘాత్మ శయసారమూలరర్తి లీ 

విజయభ( దరగడ ద 

“అరుణా స్య శమళాలి యనఘాత్మ జయచర్య 

సముసఖ్య సుగుణాఢ్య సదృళా౦గ సనుపాద 

ధరతార యసురాను తతదామ గుణకూట 

పటుభాష కపికాంత బలఅవాల నదనాద. 

మభురగతిరగడ : 

“హారనుతక సరసగ హరిబల స్మరజయ 

పరభట నరనుత వరహరి హరిహయ 

హరిహరి ధరళర హరిహయ తరుతల 

సరబల కిరకలి స్వరుశయ గురుకుల”? 
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హరిగతిరగడ : ఇందేగలదు. 

నృషభగతిరగడ ; 

“స్మరజయ హరిహయ హరిహయ స్యరు శయసరసగ హరినుత హరిబల 

పరభట నరోనుత వరహరి శ్రరబల ధరళరి హరిహరి గురుకుల.) 

14, విడుదకందము : మొదటి ఖండికయందు మాత్రము కలదు. 

కళక్రర్రక్రలి స్మరజయ హరిహయ 

హరిహయ వ్వడశయ సరనగ హరనుత హరిబల్ 

కరోభట నరోనుత వరహారి 

ధరకర' హర్కిరి గురుకుల తరుతల పరబల్. 

ఉదా :.. 2) నాలుగు చంపకమాలలతో “కల్పిత కల్ప వల్లి?” గుడారు వెంకట 
దాసు. సకృష్ట బలరామచరి[ త Ea 0.23 లో కలదు. 

ఆ నాలుగు చంపకమాలలివి. 

తెలుగులో చిత కవిత్వము 

1. హరిహర హారిహాస దరదాద్య రోసాగత యాగనాగహాో 

దరోదరో తారకాత్త ధనధాన్య రోతానఘ _ దానధీహరా 
నరహరి హారోచేన దరనాట జనాశయ నాగనాయకా 
దోళదోర తారనాట్య దళితారి గద్యాగజ డదాశదాశహో 

2. సహారజక దారికృష్ణ నరకారి దయాకర  రాజునాగరా 

రోరజయ కారకార్యు హారిరోక్ష ఘనాఘన  కొండభారకా 

కరజగ ధారీదోత హపహాగ్లికాంత ఇగీకిత  రాజనందనా 
నరోజిత సాఠసేన నరనాథ జనార్దన సందకాధరా. 

3. శరచర సారరాజ జరజర్య  జయాధిగ నాగనాగరా 

ఖరఖర సారసాంక కలకల్య కళాధర తారహారకా 
నరసర సొరతాక్ష క్షణక్షణ క్షణాధిగ సాంగనాగజా 

చిరచిర గీరయాచి చిదచిన్ని చితాంతర శీరధారకా 

4. నరహిత నారకార నరనార  నతాంగద నారనాగదా 
హరశర తారోహార హరహార హర్మక్రియ సారశార్థ్యకా 
చిరతర నారసార హరచీర సరచ్చర చారినారకా 
ఖరఖర దారచార గయగేయ జయంకరో నారకాధఠా 
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ఈ పధ్యములలో గూఢమైయున్న పలు పద్యములను  వెలికిదీయటకు 
లక్షణమొక సీసమాలికలో చెప్పబడినది, [1 24). 

(పా(గేఖలాబు తిర్య| గేఖలై దును 

(వాయనిర్వది యిండ్లు వరుసనగును 

వద్యమైడిండ్లకు పరగ నొక్కొక్కటి 
ఘటీయింప కల్పిత కల్నవల్లి. 

యనెడి బంధ(క మం బందు చంపకమాలి 

కా వృత్తముల్ నాల్లు కానుపించు 

'మొదటి పద్యము పాదముల వందు రెండేసి 

కడనేడు వర్ణముల్ విడిచిచూడు 

(నమితాకరియు నార్య యమరికందము గీతి 

ద్వివిధ కందము తొనులోన 

మొదలనలంబును తుదలగంబును (దోయ 

నగుమణి భూషణం ఐబందురగణ 

'మొదలించ[దుత ఏలంవితమౌను రెండవ 

షాది వర్గముల్ వదలి మొదటి 

సద్యా. తి మాతరం బాదిగా చదివిన, 

నుత్సలమాలిక యొదవుచుండు 

మూడవ వద్యంబు మొగిపుష్పమాలిక 

మొదలి రెండక్షరములను (దోయ 

కవికంఠ భూషణాఖ్యనుగానుపించును 

నాలన పద్యంబు నాగబంధ్ 

నొదిసద్యాంఘిలో నార్ల ఘుల్ గదియించి 

యెదన ఖండిక నమరు రగణ 

షోడశంబును గూర్చి ధాటిగా జదివిన 

తగు గణసమకాఖ్య దండకందు 

వంచన ఖండిక (పధమాక్షరము [(దోయ 

పంచఛానుఠ వృత్తి పరిఢవిల్లు 
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ఆ పంచ చామరం బాద్యక్షర ము వీడ 

జనియించు నచ్చట (సగ్విణీయును 

(పథమ తృతీయ శరగ ఖండికలందు 

నలసలంబులు నారు కలయగూర్చి 

'రెండన ఖండిక రెండు గఆంబులు 

...సీసాఖ్యణానబడును. 

పాదాంత మైన తత్పా దాది నెన్మిది 

నక్కరంబులు గూర్పు నమరు గీతి 

ద్వినలముల్ నలమేకమును నొక్క. గలమును 

గదియింప ద్విపదగా గుదురువడియె , 

మొదటి ఖండికలోన మూడున లంబులు 

మూడవ ఖండిక మొనయుసగణ 

మనురు పరించిన మణిగణనికరంబు 

(వథమ ద్వితీయల పరగు వినయ 

మమరు రెంతవ ఖండియం దక్షరములన్ని 

మూడవ ఖందిక మొదలివర్ణ 

ములు గూడి మ క్రకోకిలయయెక మూడవ 

ఖండ సగణ చతుష్కంబు గూడి 

కోటకనృ త్తమౌతావి|తి ఖండిక 

యందు కవిరాజ ఏరాజితంబు * 

నిచట ద్వితీయ ఖండిక శక్షములు గూడి 

గానుపించును, లయ్మగాహి యొకటి 

సద్య(తయం బంత్య సాద తయంబున 

మూడేసి అక్షరంబులను గూడి 

(పథమ కద్యంబున పొదపాదాదిని 

వర్ణద్వ యంబున వదలి జదున 

శార్దూల మౌనందు జరిపి యేకాతరం 

బాది పద్యార్హ ద్వయంబు గూర ఎ 

* ఇందు కొన్ని అతరములు పోయినవి. 
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మ్వాతేభమె యొప్పు మరియంబురుహరథో 
ద్ధత వృత్తమును స్వఘాతంబు దృష్ట 

హర్షణం బం....నందంద వచనకై 

వారగద్య న్లోక వై భవంబు, 

ధవళంబు సువ్వాఅ తగిన యారతిపాట 

లంద తయంబున కలిగియుండు,. 

పంచ ఖండికలందు పరగు తాశంబునములు 

రగడ భేదంబులు రాగ సమితి 

కలిక యుత్కులిక మంజరీ కలిత 

యాలలతి చి తముల నింది యమరియుండు 

అభిల లోకేశ పాదనమా|భ కేశ 

విశ్వహిత సన్ని వేశ (శ్రీ వేంకశేళ. 

(పకృష్ణ బలరామ చరి తలో దైవప్రార్థన మందే ఈ కల్పిత కల్ప వల్లీ 

చిత్రము కలదు, 

పెద్దన చెప్పిన “కల్పిత కల్పవల్లి నాలుగు చంపకమాలలలోలేని చి తములు 
కొన్ని యిందు గలవు. 

వానిలో కొన్నిటిని మాదిరికి చూపుచున్నాను. 
1. ఉత్పలమాలిక. మాదిరి. ఒక పాదము, 

“హాజకదారి కృష్ణ నరకారిదయాకర రాజు నాగరాి) 

2, మూడవ సద్యమున పుష్పమాలికా బింధమున్నది. 

3. పంచచామరము, మాదిరికొక పాదము, 

“గనాగహాన ధీహరా గనాయకాశ దాశ హా” 

4. మణీ గణనికరను. మచ్చుకొకపాదము. 

దరి దర నరహరి దరదర దరదా” 

5, వినయము. *హారిహా 

దరతా 

హరిహా 

దరతా.)) 

46) | 
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6. మత్తకోకిల. ఒకపాదము, 

కహారిహాస దతారకా త్త ధహార చేనద తారోనా?? 

7. కోటకము, ఒక పాదము, 

కదరదాధనధా దళితా దరనా* 

ర్, శార్దూలము , 

కకహారాకాహారి హారి సోన వరదా హాయాగహా నాగహా. 

9. మశ్తేభము. 

కళహారిగ్రాకాహూరి హారి హాస దరదా హాయాగ హోానాగహా, 

10. రధోద్ధతము, 
కకహార్రిహాస దర యాగ నాగహో 

తార కొత్త ధన దాన ధీహరా.” 

కవిరా జవిరాజీతము, అయ్మగాహి, అంబురుహ మీత్యాది పద్యము లింక నిందు 

గలపు, పై లక్షణ సీసమాలికలో కొన్ని పాదముల అక్షరములు పోయినవి గణ 
దోషములై సవి, ఇ౨ తెలిసిన పిదవ్క పాఠభెదములున్న తెలిసిన పిదప దుజీ యితర 
పద్యములను వెలికితియ వీలుపడును, 

18, ్రగ్జరా, 
(సగర యందు పెక్కు. నద్యము లిమడ్పునచ్చును. 

ఉదా ౩ సగ్గ్ధరా, వి| కాలవారి, (శ్రీ చేం.చి,ర.కరము, ఉ.థాంగర్భ . పుటి. 36. 

కోరాజాధారా మురారీ (పరమిత కనులా లక్షణాస_క చిత్రా 

రె ధా రాదా మహాత్మా (పదసదరి దర భాజిసత్యానుర క్రా 

(కోధామృష్టా రఘూద్దా కురురుహణ శరా లూన సాలాళికై లా 

(పొధాన్యాఢ్యా యదూద్దా |పరచిత భుననా వాసుదేవా సమే, 

1. ఇందలి కన్యాసృ త్తము. (వతిపాదము మొదటి నొల్లక్షరోములకో కిన్యా 
వృత్త మేర్పుడును. 

2. ఇందలి మదన ఏలసికము, (పతిపాదము మొదటి యేడక్షరమిల్సు చిపరి 
నా రి సలి యితర వ షా v4" యుడకష్షరప లు తొలగింకg మనన విలసితము బస్సు ను, 
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3. శాలినీ, కోరాజాధారా లక్షక్రా సక్క చితా 

రై ధారాదా (ఖాజీ సత్యాను రక్రా 

(కోధా ము ఎమొ లూన సాలాళి శైలా 

(పొధాన్యాఢ్యా వాసుదేవా నమస్తే 

4. మందా(కాంతము. *రాజాధారా ముమిత కమలా లక్షణా సక్క చిత్తా 

రైదా రాధామ సదరిద రభాజి సత్యాను రకా 

(కోధా మృష్టార రుహణ శరా లూన సాలాళి శైలా 

(పాధా న్యాఢ్యాయ చిత భువనా వాసుదేవా నమస్తే. 

14. మత్తా క్రీడ. 

మత్తా|కీడ యందు పెక్కు. పద్యములను గూఢ సజచదగును, 

ఉదాః.... మత్తా|కీడ. సాదెళ్లవారి. అ. ఉ. రామా. 7.140. 

(శ్రీరమ్యంబొ నమ్మా చేరన్ సిరి నను మనుపుము చిరమగు కరుణన్ 

ధీరత్వంబౌ సుమ్మా తీరన్ దిరుగని పదమిడు స్టిరమగు తరణన్ 

భారాఢ్యంబెౌ లెమ్మా పారన్ పరమ ముద మొసగు పరువు వివరణన్ 

సారాత్తంబౌ నిమ్మా సౌరున్ జరగగ సరిపడు సరణి విహరణన్, 

1, ఇందలి సావ్మితీ సృత్తము. 

మొదటిది, (వతి పొదము మొదటి ర అక్షరములు. 

6 శీరమ్యంబొనమ్మా 

థర త్వంబొ సుమ్మా 

భారాఢ్యంబౌ లెమ్మా 

సొరాతృంబొ నిమ్మా.” 

"రెండవది. (వతి పొదము మొదటి నాల్గక్షర ములు పెన 7,8 ఆక్షళముణు 

శెకొనిన వచ్చును, 

“౯ శీరమ్యంభౌ జేరన్ 

ధీరత్వంబౌ దీరన్ 

భారాఢ్యంబౌ బారన్ 

సారాత్తంబౌ నసారున్” . 

మూడవదీ. *జేరన్ (శీరమ్యుంబా” ఇళ్లే మిగిలిన మూడు పంక్తులు. 

నాల్గవది, “అమ్మా (శీరమ్యుంబౌ)) ఇస్తే మిగితిన మూడు నంక్షులు, 
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24 వద్యున్మాల. “| శీరమ్యంబొ చేరన్న మ్మా 

ధీరత్వంబౌ తీరన్నుమ్మా 

కారాఢ్యంబా పార నమ్మా” 

సారాత్తం బౌసౌరున్ని మ్మా” 

3. మణీ గణ నికరము. 

మత్తాకీడ యందలి [పతి పాదము మొదటీ 8 అక్షరములు తొలగించిప 

మణిగణనికరము వచ్చును. 
శ (భమర విలసితము, 

(శ్రీరమ్యంబొ జిరమగు కఠుణన్ 

ఛరత్వంబౌ స్టిరమగు తరణన్ 

భారాఢ్యంబౌ బరువు వివరణన్ 

సారాతృంబౌ సరణి విహరణన్,” 

5, 12చందము. “సిరినను మనుపుము, (శ్రీరమ్యంబొ 

దిరుగని కదమిడు. ధీరత్వంబౌ 
బరమ ముద మొసగు. భారాఢ్యంబౌ 

జరగగ సరిపడు. సారాత్రంబౌ.? 

6, 24ఛందము, 

“సిరినను మనుపష్పము. చిరవమగు కరుణన్. (శ్రీరమ్యంబొ. జేరనెయమ్మా. 

తిరుగని పదమిడు. స్థిరమగు తరణన్. ధీరత్వంబౌ. దీరనెసుమ్మా. 
వరమ ముద మొసగు పరువు వివరణన్ భారాఢ్యంబౌ భారనె లెమ్మా 
జరగగ సలిరడు సరణి విహరణన్ సారా త్తంబా సౌరునెయిమ్మా.” 

ఇక నిందలి రకములు. 
'రెండవ రకము, 

“చిరమగు కరుణన్సిరి నను మనుషము శ్రీరమ్యంబౌ జెరనెయమ్మా.” 
మూడన రకము, 

“సిరినను మనుపము చిరవముగు కరుణం జేరన్న మ్మా (శ్రీ రమ్యంబా.” 

నాల్గన రకము, 

కగిరమగు కరుణన్నిరి ననుమనుషము చేరన్న మ్మా. శీ రన్యుంబా.)) 
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ఐదవ రకము. 

“చరమగు కరుణ జేరన్నమ్మా. సితినను మనుప్పము. శ రోమ్యంబొ.' 

ఆరవ రకము. 

“సిరినను మనుపుము. శీ రమ్యంబౌ. చిరమగు కతణన్. జేరన్నమ్మా.” 

7. కందములు, 

1. (శ్రీరమ్యం బౌనమ్మా 

చేరన్ సిరి ననుమనుపుము. చిరమగు కరుణన్ 

ధీరత్వంబౌసుమ్మా 
తీరం దిరుగని పదమిడు. స్థిరమగు తరోణన్ 

ఇది మత్తా (క్రీడ 1, 2 పాదముఆతో తయారై నది. 

2) మత్తా[కీడ 3,4 పాదములతో రెండవ కందము 

“భారాఢ్యంబొ లెమ్మా 

పొరన్ కరమ ముదమొసగు పళువు ఏవరణన్. 

సారా త్త్రంబౌ నిమ్మా 

సౌరున్ జరగగ సరిపడు సరణి విహరణన్” 

ఇట్లు పాదముల పైకి (క్రిందికి మార్పిడితో ఇంక నేడు కందదులు 

తయారగును. 

ర, రగడ (మధురగత్సి. 

1) (శ్రీరమ్యంబౌ సిరినను మనుపుము. ధీరత్వంబొ దిరుగని వదమిడు భారా 
ఢకంబౌ బరము ముద 'మొసగు సారా త్తంబొ జరగగ సరిపడు. 

2) చిరమగు కరుణవ్పిరినను మనుపృము స్థిరమగు తరుణన్రిరుగని సదమిడు, 

పరువు వివరణన్నరవు ముద మొసగు సరణి విహరణనరగగ సరిపడు. 

ఉదా? -2) నాదెళ్ళవారి అ.ఊఉ. రామా “(శ్రీరామా సీ యొద్దం జేరలి అను మత్తా 

(క్రీడ పద్యము | 

3) నాదెళ్ళ మేధా దక్షిణామూర్తి, శ్రీహను మ[ద్రామాయణము. యుద్ధకాండ 

పద్యము 6599, . 

4) పీరి “ఉత్తమ జీవయ్మాతిలో. 5వ ఆశ్యా సాంతము 
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1. (కౌంచవదము. 

[కౌంచపదము నండు పెక్కు. పద్యములు గూఢ పజచ బడినవి. 

1. రెండు కందములు 

ఉదా;... 1) నంచి తిమ్మన. పారిజాతాపహరణము 5._98 

“అంక రిత (శ్రీసంగ భుజాంకాహరి హయవణి మదహర తను వర్ణా 

సంకట కృద్దత్యాళశయ శంకా జనన నిజ చరితశయ ధృత శంఖా 

పంకజ నాభా భంబిత పంకా పరమ పరుష భవపరిభవనామా 

శంకర భావా కిసలయ నంకాశపదయుగ కలశ శరనిధిశయనా) 

ఇందలి మొదటి కందము, 

“అంకురిత [శీ సంగభు 

జాంకా హరిహయమణి ముద హార తను వర్దా 

సంకట క దైత్యాశయ 

శంకా జనన నిజ చరిత శయధ్భత శంఖా.” 

రెండవ కందము “కొంచపదము చివరి రెండు పాదములతో ఏర్పడును. 

(కౌొంచవదము *భు మృ స,భ్కన్కన్క,న్క,యి అనుగణములు కందము 1, 2 పొదముల 

గలిపి వరునగా “భ్యకగ్క భు గగ. నల్క నల్వ నతు గగి అను గణములగును. 

కందమునకు యతి పానములు పొటించుకొనవలెను (కౌంచపద (పాసాక్షరమే 

కొంచములకు (పాసాక్షర మగును. 

ఉదా... 2) చిితకవి పెద్దన ల.సా.నం. 3.130 

3) అందుగుల వెంకయ్య._రామరాజీయము 342 పద్యము. 

4) నాదెళ్ళవారి అ.ఉ. రామా “పావనమూ ర్రీ అనువద్యము. 
5) బోడి వాసుదేవరావు .. చిత మంజరి. గర్భ 5. 

2. రుగ్మవతీ 3. కమల ఏలసిత పద్యములు. 

ఉదాః.. బోడి వాసుదేవరావు. చితనుంజరి గర్భ. 11. 
“సారస నేతా! శౌరి! కృపాన్టీ! సరస హృదయ! హరి! సదమలతేజా! 
దారిత దై శా! దాస సురాడీ? ధరణిధవ! భవనుతపద సరోజా 
నీరద గాతా!ీ నీకజనాఖా! నిరుపమ గుణగణ! నిగమ విహారా! 
హారి ! మురారీ! హాటకొచేలా! హరోళర! ఖభభకర! యని నినుగొల్తున్..? 
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ఇందలి రుగ,వతీ. (కొంచవద (పతిపాదము మొదటి 10 అతరనులు 

(కొంచపదము (పకి పాదము మొదటి 10 అక్షరములు తొలగించిన కమల 

విలసిత మేర్పడును. 

3.4. కందద్వయ, రుగ్మవశీ, కమల విలసితములు మూడున గూఢమై 

యుండు (కొంచకదము, 

ఉదాః.1) అసన్నక పీయము. 2_433 

ద్వారవతీనాథా సదుదారా తరుణ ధవళ కరథర నుత నామా 

మారమణిధామా సుకుమారా మరుదధిసతి రిసవమదగిరి శంబా 

సారస నేతా సత్య విచారా శరరుహ భవముఖ సకల సురేక్షా 

శూరకులా తేజోజితమారా సురవరమణి నిభసురు చిరోదేహా 

రెండు కందములు, రుగ్మవతీ, కవుల విలసితము పద్యములు పై (కొంచ 

సద శద్యమున గూఢ పరుప బడినవి, అవి యెట్లిముడునో లోగడ గమనించితిమి, 
ఉదాః.. 2) కనుకర్తి అబ్బయ్య _ కవిరాజమనో రంజ ము 4_177, 

3) వీరరాఘవాచార్యులు. 

సట 363. 

శ విికాల వారి (శీ. వేం. చి. రో. కరము. ఉ. భా. 

5) రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి, కవిజన ఏనోదిని. (వాత వతి. పుట. 15, 

యధాక్లో క తాత్పర్య భారతము. 7 ఆశ్వాసము 

త్రీ, బహువృ త్త కందరగడలు గల (కౌంచపదము. 

ఉదాః. నాదెళ్ళవారి అ. ఉ రామా. 7-141, 
సారస గంధి సంతకసారా సరసిజ రిఫుముఖి సమరము నేశ 
సాఠరసగంధీ, సంతతి సొరా సరళ సదుడునభి (శ మదమినో శ్రే - 

ధారణకందీ తం(కిత ధారా తరుణ సుభున శిఖి దమమును గూ ర్త 

కారణ సందధీ కెంతివికారా ఖరకరనిభసథి (కమణము నార్తే 
ఇందలి పృ_త్తములు i 

1. పత్తా మొదటిది “సారసగందధీ రెండవది “సంతత సారా 

సారన గందీ సంతతి సారా 

ధారణ కండీ తంతిత ధారా 

కారణ సంధి &ంతి విఠకారా* 
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2, అష్టమా(శా వృత్తము, “సరసి జరిప ముఖి 

సరళ సదుడు శిఖి 

తరుణ సుఘన నఖి 

ఖరకర నిభ సఖి.’ 

3. శశివదన : “సమరము నేర 
(శమదమి నోర 

దమమును గూ_క్రై 
(కమణము నా ర్తి” 

4.వ సుమతి గనే ర్తే సమరమున్ 

నోరే (శ్రమదమిన్ 

గూ_ర్హే దమమునున్ 

నార [(కమణమున్ ౫, 

5, 'రుగ్మపతీ. “సారోసగందీ సంతత సారా? ఇట్లు (పతిపాదమునుండి మొదటి 1( 

అక్షరములు (గ్రహించిన రుగ్మవతీ పూర్తి అగును, 

రెండవ రుగ్మవతీ. *సంతత సారాసగంధీ” ఆని పదములు (తిప్పుటచే ఏర్ప 

డును. 

6. 13 ఛందము, మొదటిది. “సరసిజ రిప్పముఖి సంతత సారా 

సరళ సదుడునఖి సంతతి సారా 

తరణ సుఘనశిఖి తం తితధారా 

ఖరకర నిభసభి తౌెంతివరారా ౨” 

రెండవది. “సరసిజ రిపముఖి సారసగంధీ 

ఈ రీతిలో పూ ర్తి అగును. 

7. కమల విలసితము, (క్రౌొంచపదము | పతిపాదమునుండి మొదటి 10 అక్షరములు 

తొలగింపగా వచ్చును. ఈ పద్ధతి లోగడ గమనించితిమి. 

8. 11 ఛందము. సమరము నేర్రే సారసగంది 
(శ్రమదమి నోరే సారసగందీ 

దనుమును గూర్త ధారణకందీ 

[క్రమణము నాంర్తే కారణసనందీల” 
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దీనిలో రెండన రకము_*సనురము నేర్తే సంతత సారా 

ఈ రీతిలో పూ ర్తి అగును, 

9, (కౌొంచపదము. 

“సంతత సారా సారసగందీ సరసిజ రిపుముఖి సమరము నే_ర్హే? 
ఈ రీతిలో మిగిలిన మూడు పాదములుండును. 

10. 24 ఛందము. గభృత్క,న్క,న్క,న్క,స్కత్కయ.” గణములు. 

“నంతతసారా సరసిజ రిపుముఖి సమరము నేేర్తే సారసగంధీ,” 

ఈరీతిలో తక్కిన మూడు పాదములుండును. 

11. 24 ఛందము “*భుత,న్తతున,నుజ్కయ' గణములు. 

“సంతత సారా సమరము నే శ్రే సరసిజ రిపముఖి సారనగంధీ.” 

12. 24 ఛందము. “'భృత్యన్క,న్క,జుయన,య,” గణములు, 

సంతత సారాసర సిజరిపుముఖి సారసగందీ సమరము నే ర” 

ఇందలి కందములు , న్ 

[కౌంచపదములో 'రెండు కందములను లోగడ గమవించితిమి. 

పాదములు (కిందికి పై పెకి ఉంచి చదువుకొనిన ఒక్కాక్కపాదము మొదటి 

పొదముగ 3 కందముల చొ॥న 4 పాదములకు కొంచవదములో మొ త్రము 12 

కందము లేర్చడును. 

1. సారక గంధి సంతత 

సారాసరసిజ రిపముఖి సమరము నే రే 
సారస గంధీ సంతతి సా 

సారా సరళ సదుడునఖి (శ మదమినో రై. 

2. సారస గంధీ సంతత 

సారా సరసిజ రిప్పుముఖి సమరము నేర 

ధారణ కంధీ తం తిత 

ధారా తరుణ సుఘన శిభిదమ మను గూ రే. 

3. సారన గంధీ సంతత 

సారా సరసిజ రిప్పముఖి సమరము నే్తే 

కారణ సందీ కాంతీవి 

కారా ఖరకర నిభసభి | క్రమణము నార, 

47) 
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"మొదటి పాదముగ 

తెలుగులో చిత కవిత్వము 

రెలడవపాదము 'మొదటిపాదము 3 కందములు. మూడనపాదము 

3 కందములు, నాల్గవ పాదము మొదటి పాదముగ 3 కందము 

లేర్నడును. అవ్నుడు మొత్తను 12 కందములు వచ్చును. 

ఇందలి రగడలు; 

2. 

6. 

సారస గంధి సరోసీజ రిప్పుముఖి 

సారస గంఛీ సరళ సదుడునఖి 

ధారణ కందీ తరుణ సుఘనకశిఖి 

కారణ సథీ ఖరకర నిభసఖి 

నంతత సారా. సరసిజ రిపుముఖి 

సంతతిసారా. సరళ సదుడు నఖి 

తం తితకారా. తరుణ సుఘన శిఖి 

కౌంతివి కారా, ఖరకర నిభసభి 

సమరము నే ర్త. సరసీజ రిపుముఖి 

[శ మదమి నోర, సరళ సదుడునఖి 

దమమును గూ _ర్హే. తరుణ సుఘనశిఖి 

(కమణము నా రె. ఖరోకరనిభ సఖి 

16. సరసిజము 

ఉదాః. పుష్పగిరి తిమ్మన. సమీరకుమారో ఏజయము, 4.71. 

“ఏనా నిన్నున్ ధ్యాన మహీ నా దృతిగొని కనుగొననెద నహహామహా 
మౌసీశానుల్ భానుసమానుల్ మదినిడ నెలుగక మనికి తపడగా 

నీనామంబే లోనిడి నేనంతటి మింగొలువ(గ నెనరున దనరన్ 
సానందోక్తుల్ నూనక యొనచని మనుషగదగు దశదృశనయనా.)) 

మొదటి 'రెండుపాదము లోకకందము, తర్వాత రెండు పాదములు వేరొక 

కందము. సరసిజము పాదమందలి “మృత, య్యన్కన్కన్కన్కస” గణములు కందము 
1,2 పాదముల గలిపి వరుసగా “గగ్కగగ్కభ్క,గగ్కనల్కనల్కసి గణములగును, 
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2. మణీగణనీకళము. మరియు 2 కందములు. 
ఉదాః... నొదెళ్ళవారి. అ ఉ.రామా. 

“సూరేంద్వ గ్యుక్ష (పియకూరా సురవరులు మునులు స్తుతులొనరుపగా 

వీర్మకూరా పాయడవీరా విరివిగ వరములు వెలయగ విడెదే 

ధీరమ్యా కోణీధరధీరా స్టిరథహృదయములు తెరపిగను రహిన్ 
గోరం |బార్జింతుం గయికోరా గుజుతున ననుదయగొవి మనుపుషతీ.”” 
సరసిజము (పతిపాదము మొదటి 9 ఆక్షరములు తొలగించి చదివిన దుణి 

గణ నికరము వచ్చును. పై సద్యమున రెండు కందములు గూడ కలవ. వానిని 
లోగడ గమనించితిమి, 

3.న వాక్షరవృ త్రము. మరియ రెండు కందనులు, మణిగణ నికరము 

ఉదా :- 1) విన్నకోట పెద్దన. కా. చూ. 6-54, 

“(శ్రీ విశ్వేశత్మావరు సేవాశితులు వొగడుదురు సిరివరగుటక్రై 
ధీవిద్యా సంభావిత దేవున్ ధృతియుతు హితజనదివస ఓనకరున్ 

భీ వర్షింతున్ భావనజీవున్ జితరిపు శశికల శిఖరిమృుగపతిన్ 

భావో దంచిద్భా విత భావున్ (బతిదివసముదిత బహుతరవిభపున్ 7 

సరసిజము (వతిపాదము చివరి !5 అక్షరములు తొలగించిన నవాక్షరవృత్త 

మగును సరసిజకు “టు, తృ యి గణములు నవాకరమునకు సరిపోయినపఏి. 2 

కందములు, మణిగణనికరము. లోగడ గమనించిన'కే పొందువబిచబడినవి. 

ఉదా: (2) గ. వేం. కవి, (వ. రా. వేం. వి. ఏ. 818 పద్యము, 
(3) నాదెళ్లవారి. అ. ఉ తామా. 5-193. 

(4) కంద్యరయము. మరియు మజిగణనికళము_. నవాక్షరము. 

ఉదా: చితక ఏ పెద్దన అ. సా. నం. 3_127. 

65 శీకామాప్ప్తున్ చారు శరీరున్ (శ్రితజన ఫలదుని గృషగల యతవీన్ 

హారి సైయిర్యున్ వీరవిహారున్ హతదశగళబలు హనుమదధివతిగ్ 

సారాబాలున్ ధీరవిచారున్ శతధృతి గురుమతి శ్వసనుని సుతునిన్ 

సూరిస్తుత్యున్ దారుణశూరున్ (శుతిహితచరితు శుభగుణుగొలు తున్ ౫ 

2 కందములను లోగడ గమనించితిమి గదా. (పతిపాదము "మొదటి 9ఆక్షర 

ములు తొలగించిన మూడవకందము వచ్చును. అనగా మణిగణ నికర పద్యమందు 

కందము గూఢ మైయున్నది. మణిగణనికళము, నవాక్షరములు లోగడ గమనింప 
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బడినవి. కావున ఈ సరసిజమునందు మొత్తము మూడుకందములు మణీగణ 

నికరమ్వు నవాక్షరము 5పద్యములు గూఢ పరుపదిడినవి. వాని యతి (పాసములు 

చూచుకొనుచు ఈ సరనీజము రచింపవలసి యుండును. 

5. సీలోత్సలమాల. మరియు రెండుకందములు. మణి గణనికర ము, 

ఉదాొః... అస్సకవీయము. 4.640. 

“శీవర్ణిప్ణుం బావన బీవున్దితభృగు తనయుని సిరిగలుగుటకై 

నావంతు న్నంభావితభావుం (బతియుగ సముదిత బహుతనువమహాశున్ 

దేవేందాది (పస్తుత దేవున్హితి తనయతుహిన దినకర కిరణున్ 

ధీవిధ్యాద్యోతు న్వసుదే వున్నతి మదగుణయుతు దృణితవిదురదున్.” 
ఇందలి నీలోత్సఅమాళ; ళీ సర్దిష్ణుంబానన జీవున్ 

భావింతు న్నంభావిత భావున్ 

దేవేందాది (వస్తుతదేవున్ 

ధీ విద్యా ద్యోతున్వసు దే వున్) 

కందములు, మణిగణనికరము లోగడ గమనించిన విధముననే గూఢ సరుప 

బడినవి, 

ఉదాః. (2) రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి, కవిజనవినోదిని, (వాతపతి. పుట. 18, 

6. కంద్భతయ, నీలోత్స అమాల్క,వణిగణనికరములు, 

ఉదాః...వి కౌలవారి. (శీ. వేం. చి. ర. కరము, పూ. భా. 25. 

7. ఇహువృత్త కందరగడలు గఆ సరసిజము. 

ఇందు 50 శద్యములు గూఢ మైయుండును. 

ఉదాః.. వికాలవారి. (శీ, వేం, చి. ర. కరము, ఉ. భా. పుట. 39. 
“తారాజారా స్యుక్మహిదారున్ త్వరగను తటుగను తబచగు తబటున్ 

దారాగారద్యకును దారున్దరమును తజుమను దల(తును తరుణున్ 

తారాంభోద శీ తనుధారిన్ ధరణిని ధరగుని దరహుని డరగున్ 
తారా పేయో వాలివిదారిన్ ధరకును ధరణుని తరళుని తరిపున్.) 

ఇందలి పద్యములు. 

1, కందద్వయము, లోగడ గమనింపబడినది. 

2: సీలోత్సలమాలి, లోగడ గనునింవబడినది, 



తెలుగులో చి తకవిత్వము 373 

3. మణిగణనికరములు. 16. మణిగణనికరమును లోగడ గమనించితిమి. 

ఒక్క. మణీగణనికరములో 16 మణిగణనికరములు గలవు. ఎట్టన మణిగణనికర 

ములో నాల్లునదములు పాదమునకు చొ॥న. నాల్గుపాదనూ లకు 16 పదములుగలఅవు. 

ఒక్కాక్కపదముతో మొదలిడిన 16 మణిగణనికరములు త ప్పకవచ్చును. 
4, కందములు 16. పె 16 మణిగణనికరములు 156 కందములుగా.ఏర%డును. 

ర్ 

5. మదన ఏలసితములు రండు, 

(1) త్వరగను తయుగవ్ 2) ధరణిని ధరగున్ 

తజచగు తజటున్ దరహుంనీ దరగున్ 

దరమున తలువమన్ ధరకుని ధరణున్ 

దలతును తరుణున్ తరళుని తరిస్పన్. 

6, మధుమతీవ్యత ములు రెండు. 

మొదటిది; “త్వ రగనుస్తజుగన్ 

తఅచగుత్త జటున్ 

దరమునుస్త బుదున్ 

దఆతునున రుణున్ ౨ 

ఇస్తే రెండవది: 

7 (వహరణ కలితను, “త్వరగను తబుగన్ తబచగు తటటుగ్ 

దరమును తబువన్ దలితును తరుణున్ 

ధరణీని ధరగున్ దరహుని దరగున్ 

ధరకును ధరణున్ తరళుని తరిస్సన్ 

రీ కోటకము. *త్వరగన్ తటుగన్ తజుచౌ తఆఅటున్ 

దరమున్ దణుమున్ దలతున్ తరుణున్ 

ధరణిం ధరోకున్ దరహుం దరోగున్ 

ధరకున్ ధరణున్ తరళున్ తరిపున్ 

9. వసుధావృత్తములు రెండో. టై కోతకము రెండు వసుధావ్భ త్రములగును. 

10. అష్టమా(తానృత్త ములు రెండు. మొదటిది. 

“6త్వరగను తలుగను 

తఅచగు తటటును 

దరమును తటుమను 

దలతును తరుణుని”” 

ఇళ్లే రెండవది. 
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సేపే చుభురతతిరుగడ.. వుణిగజనికర పద్యము మధురగతిరగడ అగును. 

12% డ్యిపడలు, రెండు. మొదటిది “త్వరగను తబుగను తజచగు తజిటు 

దరమును తటునును దలతును తరుణుల 

శెంతవది సరసిజము 3,4 పాదభాగములకో ఏర్పడును. 

శత. హోరజగతిఠగడ , (ద్వా(తింశదక్షశై కపాదమ్యు మధురగతివలెనే. 

14. వినయవృత్తములు. నాలుగు. మొదటిది, జోత్వరగన్ 
కటుగగి 

క అచ 

తటి టున్* 

ఇస్తే తక్కి_నవగును. 
ఉదాః.. 2) నాదెళ్లవారి. అ. ఉ, రామా. 7.139. 

17. భాస్కర వీలసితము 

"రెండు కిందములు* 

ఉదా;... చితకఏ పెద్దన. ల, సొ. సం. 3.129, 

“ఆక్షయ మితిశమిళోరుతరాతా యాశ్రితజనచయ హరిహయనృత్షొ 
పకషితురగభట బాంధవ వక భాస్కరవిలసితఫల రుచిభకొ 

దక్షీణ శరనిధి లంఘన దక్షొదాశరధిచరణ తలభజనేకి 

లక్షణ. సుణమమా (బోవు జీశాషెలక్మణ ధరణి భృదసుపరిర కొ)” 

భాస్కర ఏఅసిళఈ మొదటి రెండు పాదములొక కందము, తర్వాత 'రెండు 

పాదములు మణొక కోందనుగును. భాస్కర విలసిత పాదములోని “భ్య న, జ్కి య 

భన, న్య స్య గ్య* అసు గణములు కందము రెండుపాదములకు కలిపి “భ్క నల్క 

భృ గగ, భృ నల్క నల్క గగ .అనుగణములగును. భాస్క_ర ఏ 9సీత (పాసాక్షరమే 

శందములకకీ కూడ (పొసాక్షరోము. 

ఉదాః_ 2) నంది ఘంటలజంట. వరాహప్పరాణం.9..156, 

3) పుష్ఫగిరితిమ్మన-__.సమీరకుమార విజయము. 4-72, 
4) గ. వేం. కవి...(వ. రా. వేం. వి. వ. 825 పద్యము. 

5) నాదెళ్ళవాలి. అ. ట. రామా. మరియు సోమశ్వరీయము. 

ర బోడి వాసుదేవరావు, చి తమంజరి, గత్భ. 2, 
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2. కల్పి తకల్పవల్లీ. భాస్కర విఅసీతము. 

పెక్కు.వద్యము లిందు గూఢ మైయుండును. 
ఉదా;.. అప్పకపవీయము. 4_605. 

కశ క్షర్రిహాూరి ఏకచాంబురు హా&ె యక్షపసఖ నుత యమకులదకొ 

రత్నక స్తురోవిదుర ద్విషరత్న రాక్షక ఏదళన (శరుచిరవక్షా 

పక్షగవతి రధపౌండ విపక్ష భక్షి తదశిఖి బహుసనవదీక్షా 

వృక్షగ సహచళ బుక్షసద్భతా బుక్షవదుహితృప బుషి ఇవ్రపక్షే 7 
ఇందలి పద్యములు. 

1. రండు కందనులు. వీనిని లోగడ గమనించితిమి. 

2. ద్విపదులు నాలుగు. మొదటిది. 

“అక్షర కారివిక చఛాంబురుహాక్ష 

యక్షప సఖనుత యదుకులఅదక్ష ౫ 

భాస్కర విలసికము మొదటి పాదమునుండి ఈ మొదటి ద్వికద ఏర్పడినది. 

ఇట్లు నాల్గు పాదములకు నాలుగు ద్వివద లేర్చుడును. 

3. లాలిపొట'; శదము లెనిమిది. 

మొదటిది. కజఅక్షర హరిఏకచాంబుధుహాకొ....”లాలి. 

రెండవది. .““యక్షపసభఖనుత యదుకులదక్లి””....లాలి. 

4. పెండ్లి పాట. పదములు నాల్లు, [గౌరి కల్యాణ వై భవమే] వల్లి, 

“అక్షర హరివిక చాంబురుహాతై యక్షపసఖను తయదు కులదకె” ,... కోగౌరికల్యా?' 

5. ధవళము, 

అక్షర హరివిక చాంబురు హాత్ యక్షషనఖ 

రక్షక సుకవిదుర ధ్విప రక్షొరాక్షన విదళన 
పక్షగ పతిరధపొండ విశకె భకీఠదవశివి 

వక్షగ సహచర బుక్ష సధ్భడి బుత్ష పదుహిత్ఫఫ,” 

6. సువ్వాలే. 

భాస్కర ఏలసితము రెండు పాదములతో ఒక సువ్వీ సువ్వాలతే గదమేర్చ 

డును. కావున ఇందు రెండు సువ్వా లేసదములు గలవు. 

?. అర్హచందికలు , ర. “అక్షర పారివిక చాంబురు హోక్షున్ 

యక్షప సఖనుత యదధుకులదక్షున్ ౨ 

ఈ మాదిరి. ఎనిమిది. అర్థ చందికలేర్నడును. 
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ఉదా ౩... (2) తూము రామదాను. మి తవిందోద్వా హము, 2.33. 

ఉదా :.. (3) నాదెళ్ళవారి. కృష్ణానదీ మహాత్మ్యం 3.138, బహుకంద 

వృ త్రములు గల భాస్కర విలసితము. 

“కోరెడ్ష గురునర కూరిమిగూర్చన్ గుందగ గొజతలు గుజుతునగూడన్ 

జేరద జిరతర జేరువజేర్పున్ జెందగ సిరులను జిరమర జిమ్మన్ 

తేరెద స్థిరముగ దీరికదీర్పన్ దెందము తిరమవు 'తెజగును గొల్బన్ 

మారెధ స్మర హర మాటబుతు మార్చన్ మందము మటుగవు మరులును 

నిల్పన్.”” 

1. ఇందలి కశదములు. మామూలుగ రెండు కందములుండునని లోగడ గమనించి 

తిమి. అంతేకాక ఒక్కాక్క పాదముతో మొదలుపెట్టి 3 కందముల చొళన, 4 

పాదము౭కు 4౫3='2 కందములు వచ్చును. 

ఉదా 1) కోరెద 4) జేరెద 7) 'తెంద 10) నూరెద 

- జేరెద కేరెద మారెద కోరెద 

2) కోరెద 5 జేరద 8 కేరెద 11) మారెద 

తేరెద మారెద కో'రెద జేరెద 

3) కోరెద 6 జేరెద 9) కేంద 12) మారెద 

మారెద కోరెద జేరెద తేరెద 
మరియు, 

“గురువర కూరిమి గూరుప గొజతలు గుందగ గులుతున గోరెదగూడన్” 

ఈ విధముగ ఏర్పరచుకొనిన మరి 12 కందములు వచ్చును. 
తర్వాత, 

“కూరిమి గూరుశ గురునర కోరెదగుందగ కొజతలు గురుతునగూడన్.?) 

ఈ విధముగ ఏర్పరచుకొనిన మరి 12 కందము లేర్పడును 
కూరువ గూరిమీ గురువర కోరెద గుందగ గొలతలు గులుకున గూడన్” 

ఇట్లు 12 కందములు. 

“కొలతలు గుందగ గూరిమి గురువరో కారు గుబణుతున గోగరెద గూడన్” 
ఇట్లు మరి 12 కందములు. 

“గుటుతున గూడం గోరెద గురువర కుందగ గొజతలు కూరిమిగూర్చన్ .౨) 
ఇట్లు కందములు, మొ త్రము 6%12=72 కందములు భాస్కర విలసితిములో 

గూఢసరుపబడీ నవి. 
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2. ద్విపదలు ; లోగడ గమనిందితిమి, 
3. చంవకమాలలు రెండు : మొదటిది, 

“గుజుతున గూడనే కొజత కుందగ గూరిమి గూర్పుగో రెదన్.”) 
ఈ విధముగ తక్కిన మూడు పాదము లేర్పరిచిన చంపకమాల అగును, 
రెండవది ; 

“గరువలళో కోరెదం గొజత కందం కూరిమి గూరుకం గదే.” 

ఇట్లు తక్కిన మూడు పొదములు (వాసికొసిన రెండవ చంనకమాలవచ్చు ను, 

4. ఉత పలమాలి: 

“కోరెద గుందగా కొఉత గూరిమి గూర్ప్చుగదే గురూ కమా.” 

ఇట్లు తక్కి.న మూడు పాదములు (వాసినచో ఉత్పలమోల వచ్చును, 
క, రగడలు. 

“కోరెద గురువర కూరిమి గూర్చన్ 
చేరెద చిరతర చేరువ చేర్పన్.” 

ఇటువంటిపి 4 పెట్టు భాస్కళవిలసితములో కలక, నెట్టుకు నాలుగు చొ॥న, 

16 రగడలు మొత్తము లభిరిపగలవు, 

6. సీసము. 
“గురుతున గూడంగ గొజకలు కుందంగ 

గురువర కోశెద గూర్మి స్లూర్ప.” 
ఇట్లు తక్కిన మూడుపాదములు కూర్చు కొనిన సీసక్షద్య మేర్చడును. 

7. చ్మితపదములు. *కోరెద కూరిమి గూర్చన్ 
జేరెద జేవున జేర్చన్ 

తీరెద డీరిక దీర్పన్ 

మారెద మాజుతు మార్చన్ా, 

ఇట్లు పదముల నటునిటు మార్చి(వాసిన "పెక్కు చితపదములు వచ్చును, 
ఉదా ;- (4) నాదెళ్ళవారి. అ.ఉ.రామౌ, 6212. 

“సారస భవనుత సంగరవీరా సంతత గరధర విరహితయోగి 

మారమణ ఘటిత మరిగళశూరా మంతక పురహర సురనుత త్యాగీ 

చారుమణిలసిత జంగవముహారా కెంతిద స్మరహర హరిహితరాగీ 

ఛై రవనయి యుత భరగహాభారొ (భాంతిహ హరిశర పరిణత భోగీ. 

48) 
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ఇందు 12 కందములున్న వి. 
ఇందు బహువృ త్తములు గూఢమైన (కౌంచకదము”లో వలె శకి నదన, 

రుగ్మవకీ, పంక్తి” మున్నగు 28 రకముల పద్యములున్నవి. 

ఉదా ;_ (5) నాదెళ్ళవారి. గురుభ క్రి (పభావము. 2160. 

(6) వావిలికొలను సుబ్బారావు. కౌసల్యా పరిణయము 6_117. 

(7) వికాలవారి, శ్రీ వేం.చి.ర.కరము, ఉ.భా గర్భ. పుట. 33 ఈ సద్య 

ములో రెండు క0దములు, ద్విపదలు, లాలి, పెండ్లి పాటలు, ధవళము సువ్వాలలు 

రెండు 8 ఆర్భచందికలు కలవు, 

కేరం లయ[గాహి 

ఉదాః... చ్మితకవి పెద్దన. ల,సా,సం. 3_119, 

“ఘారతర జనత ల, వై రిభట సంహరుస్కి కౌరి 

నుత సాహసువి. చాయనయధు ర్యున్. 
భూరిబలు ధన్యగుణు.నీరనిధి దాటీనర. మారమణ 

దాననరు. ' మారుతనూజున్. 

వీరహరి 'సెన్యచయ. శై రవనిళాకరుని. హారఘన 
సారదర. హారధర కీర్చిన్, 

దీర జన మాన్యుగిళి. శారమరదుండలుని. శూరుహ 

సుమంతువటు. సూరు నినుతింతున్ ౨) 

ఇందలి ఫద్యములు : 

1. వననమయూరము. 

“కొరినుత సాహాను విచారనయ ధుర్యున్ 

మారమణ దాసవరు మారుతనూజున్ 

హార ఘన సార దర హార ధర క్రీర్తిన్ 

శూరుహానుమంతు నటు సూరుని నుతింతున్.?? 

2. మంగళ మహాశ్రీ. పై లయ్మగాహి |పతిపాదమునుండి మొదటి నాల్లక్షరోములు 

తొలగించిన “మంగళ మహాశ్రీ”” ఏర్పడును. 
“జవ్యతలవై రి భట సంహరుని శౌరినుత సాహాను విచారనయధుమ్యున్ . 

ధన్యగుణు నీరనిధి దాటినరమారోమణ దాసవరు మారుతనూజున్ 

'సెన్యఛయ క్రై రవి నిశాకరున హార ఘన సార దరహార ధరకీ రిన్ 

మాన్యుగిళ శారదరో నుండలుని కూరపొనుమఎతువటుసూరుని నుతింతున్.” 
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“మంగళ మహా శ్రీకి గణ యత్మిపానములు సరిపోయినవి. 

ర. ఆయవిభఖాతి 

ఉదా ;.. గ.వేం.కవిఫ రా.డేం.వి.వి, 367 వద్యము 
“నలిన నయన సదయ,జలధి. వరువాసఖల, దళ చణఘనా ఘన రు. చిలలిత 

కుభాంగ్కా 

విలసిత గుణ విదిత. బల గరిమపాల లల. దలకవిభగోప 

జన. ఫలదస దపాంగా. 

కలికనయ దీనదర. జలజ భవపాల నల దవలవగ 

నికాయమణి. వలహృదనుషంగా 

తులిత మహమ చిదదయ లగనసదావిచల, దలఘుతర 

మానస స,కలనుత రధాం గా” 

ఈ “లయవిభాతీ యందు రెండు కందములు కలవు. 

ముదటి రెండు పాదములలో మొదటి 6 అక్షరములు తొలగించిన మొదటి 

కంద మేర్పడును. అప్పుడు గణములు వరుసగా నల, నల్క,భ,నల్కస్కనల్కనల్కగగ?” 

కందము రెండు పాదములకు సరిపోవును. 

మొదటి కందము. 

సదయ జలధి వరువాస ఖ 

ల దళచణ ఘనాఘన రుచి లలిత కుభాంగా 

వదితబల గరిమపాల ల 

లదలక విభ గోవజన ఫలదసద పాంగా ”’ 

ఇట్లు “లయవిభాతి” చినఠి రెండు పాదము లందు మొదటి  ఆరశ్రరములు 

తొలగింప రెండవ కందమేర్చడును. దానికిని ది కార్మపాసయే: 

ల] పద్య గూఢ చెత కవితా కావ్యములు 

కేవలము సద్యగూఢ చి[తముళో (గర్భ కవితతో) కావ్యములు (వాసిన కవు 
లున్నారు. 

3, బిచ్చము చతుర్విద కందములతొ నిర్మింప=డిన కొవ్యములను లోగడ 

“చతుర్విధ కందము శీర్షిక (కింద గమనించితిమి. 

2 రావిపాటి లక్షీ ్ యనారాయణ.వారీ. ని.భా.రామా. 

ఇందు (వతిసద్యవఏన ఏవో ఒక పద్యము గూఢమై యుండును. అసలు 

పద్యము రామాయణార్థమును, గూఢ పద్యము భార తార్భము నిచ్చు చుండును, 



పంచమ (పకరణము 

ఇతర చితవులు 

“స్వ రవ్యంజన seme గూడాని చిితమ్” అని కావ్యాను శాసన కర్త చెప్పిన 

దానిని బట్టి “ఆది” పదములో (వశ్నో త్రర| శ హేళికాది చితము లున్న వని [(గహింప 

వలెను. ఇంతకుముందు 'పేర్కొనజితీన' చ్మిత శీర్షికల (కిందకు రాని చిత్రముల 
నన్నిటిని ఈ “ఇతర చ్మితములు” శీర్షిక (క్రింద చేర్చుట జరిగినది. అవి 

1, (వేళ్నోత్తర చితము, 

క. (వ హేశకలు_పొడుపు కథలు 

3. నల్లెంట్లు 

4. ఇచ్చావాత్య సంఘట్టనము 

5, పలుశాషాపద్యములు 

6. అర్థచి(తము (అనేకార్థ కావ్యాలు) 

7. అచ్చ తేలుగు 

8. నిర్వచన కావ్యములు 

9, చి తమి శమము 

కే (వళ్ళో తత్తర చీ[తము 

(వళశ్నయందే ఉ _త్తరము వాగియండుట ఇందతి చితము. ఉ _ల్తేరాలంకాత మే 
ఇదియని చెన్పవచ్చు. దీనికి చితో_త్తరాలంకారమని కూడ పేరున్నది. (తళ్న, 
ఉత్తరము రెండును ఒకేచోట ఉండునని ఈ (వళ్చోత్తర చ కార్డము, 

ఇది సంస్కృతములోన్సు పాశ్చా త్యిభాషలలోను కలదు. 
పాశ్చా త్యభాషలలో ఈ (వళ్ళో 'త్తరమును “Anagram” అందురు. దానిని 

సోదాహరణముగా జి,యన్. రెడ్డిగారు వివరించిరి. దానిని ేర్కొందును.! 

1 తిర్తువతి “స్తాఫొత్య నమితి వ్యాసావళి తెలుగు పాశ్చాత్య 
భావలలో చిత కవిత్వము. షోలిక లు. వ్యాసము, 
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Anagram అర్జమిట్లున్నది. కక dissolution of a name into its 

letters as fits elements; and a new connection into words is 

formed by their transposition, if possible, without addition, 

subtraction or change of the letters, and the words should 

make a sentence applicable to the person or thing named. 

The anagram is complementary or stirical.”’ 

దీనిని బట్టి ఒక పదములోని వర్హాలే అటు ఇటు మాటి వేజే పదమేర్చడు 
నని తేలియును, 

ఊడాః.. Telegraph. దీనినుండి great, help ఆని పదములేర్ప్చుడవచ్చు ను. 

ఇశ్తే (గీక్కు లాటిన్ భాషలలో ఇటువంటి Anagrams కొన్ని (శచారానికి 

నచ్చినవి. 14619 భాషలోని బైబిలు (గ్రంధములో 111ఇ66_ఏసు (క్రీస్తు నడిగిన [పశ్న 

రూపము, దానికి (క్రీస్తు సమాధానము (వశ్నో శ్రర చి తమున కుదాహర అముగా 

దీసికొన దగును. 

Quid est veritas? (What is truth?) 

దీనికి (కీస్తు చెప్పిన సమాధానము 
est vir qul adest (16 is the man, who is before you). 

(తశ్నరూప వాక్యములోని వర్షాలే సమావానపు వాక్యములో ఉండుట గమనింపదగిన 

చితము. 

ఇట్టివి, Hebrew, French మున్నగు భాషలలో కూడ ఉన్నవి. 

ఇం గ్లీషలోకూడ Live, vile, and evil అనునట్టున్నవని చూపిరి, 

వారు మూపిన ముటొక ఆంగ్లోదాహరణ మీ క్రిందిడి. 

“How much there is in a word. 'monastery’ says 1 

Why that makes nasty Rome and when I looked 
At it again,it was evidently more nasty a very 
vile place or mean stry. Ay. monster says 1 

acces క think one might make no mean, 
story cut of this one word-monstery.’’” 

సంస్కృతములో ఉదా; (1) 

“కాహమస్మ గుహావ క్రి (వశ్నేముష్మిన్కి ము త్రరమ్ 

కథము కం నజానాసి కథర్థయపి యత్న ఖే” | రాకా, వ్యాఖ్య V. 525] 
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“దర్, గుహ్క కందరు గహ్వూర శబ్దములు సర్యాయము అగుట, 

“గ్కు హి నేనెవరు? అని అడుగగా “నీవు దరివశి ఉత్తరము. 

ఉదాః.. (2) 

కేఖేటాః? కించలం? ౬ యః 

ఇందు పూర్వార్ణములో లక్షణమున్న ది. ఇందులో రెండు రకముల (వళ్నో 

తరములు కలవు. 1, [నళ్న యందే ప త్రర మిమిడి యుండుట 2. రెండు (వశ్నల 

కొ'కే ఉత్తర ముండుట, 

మొదటిది. కేవారపోషణ రతాః? అనగా భారక్టి పోషణ యం దాస క్తి గల 

వారెవరు? అనునః (వళ్ళ, కేదారపోషణ యందాస క్రిగ* వారె డారపోషణ రతులని 

సమాధాన, 

రెండవది. *కేఖేటాి? అనగా ఆక శమ లో సంచరించేవియేవి? ఇని ఒక 

(పశ్న. కించలం? అనగా ఏది అస్థిర మైన ది? అని 'రెండవ్మపశ్న . ఈ రెండింటికి 

ఒకే దము వయ" సమాధానం ఎట్లు? “వయః” అనగా పక్షులు, వయస్సు 

అనెడి అర్థముల 'రెంద (వళ్నం౭కు సమాధానముగా భావంపబడినది 

తెలుగున ఈ [వళ్ళోత్తర చికము అవధాన సమయమునన, ఎదుటి వాని 
(పతిభా పాండిత్యము ను (పళ్నించుటకు, బేడా తన (పజ్ఞను (పదర్శించుటకు పనీకి 

వచ్చుచున్నది 

ఈ (తక్నోత్తరః ను గూర్చి వెలుగులాక్షణికులు చిత కపిక్విమున చెప్ప 

పోయినను ఇది ఉత్త రాలంకారము, ఇందు చిత తక్వనున్న/ కనుక ఇది చిత 

క ఏత్వ నము (క్రింద చేరును. 

తెలగున నాలుగు విధముల ఇది కనదిడుచున్న ది అవి; 

[పళ్నలోనే సనూ ధానప్ప వర్ణము లిమిడి యుండుట. 

. పెక్కు (పశ్నల కుత్చర మొక్క_టి యగుట, 

. సమాధానము చేత (పళ్న నూహించుట. 

(పళ్నోత్తర పదములే సమాధానముగా ఉండుట. + ఆ పం లే 
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ఇడి ఉత్తరాలాంకార మనియు నాలుగు విధములని, అడ్భుమిల్లి నారాయణ 

రావుగారు తమ నారాయణీయమున ఇట్లు వివరించిరి, 

కక య (పశ్నయో యుత్తర మడియ యైన 

సెక్కు (సళ్నల కుత ర 'మొక్క-_టైన 

ఉత్తరము లేత (వశ్నయ యూహ్యామెస 

ఉన్ని (వళ్నాక్న రసపుతయే యుత త్తరమ్ము”, | పుణ 76. 

మొదటి విధము 

ఇంప (వశ్నలోని ప పదములే సమాధాసములోని పదము లగును. 

పేదా?... (1) ఒద్దశున వ పెద్ది ఈపన కశ్వమగునుః అని పశ్న, బద్దు 

ఈశున కళ్వమగును”. అ అ. 

(2) ఆనంద నీఎ pre 

నూనుగ చే వ్వందు ఉలచ హావిభు డెపతి 

తోణి* దీ సశ్నమ్ముల 

త్ (ప్రభ్యుత రమప కణ గనుతు బుధుప్ొ, 

ఇందు రెండి పళ ది రదిందం గలవు, 
శ 

ఆనంద. నిలయుముడా ఒంక రక్వుగని గుడ్కి లోలుడుడఅందు. విహరించు 

వాడెవడు? అనెడి పళ్నికు కషింద నిలయము నందు అనగా నందుని యింట, 
గ కు 

తోలుడు= విహారించువాడే అని సమాధానము. 

ఆమే, మొ. విభుడెనడు? అనగా మా (వభువెవడు? అనెడి (సశ్నకు 

మా =లమ్మీ దే విక్కి విభుడెవడు? =భర్త్చ ఐశవాడెవడో, అతడే అని సమాధానము 

(3) “కసగనై సడి యా యందగత్తె సీత కినగనై నదియా? అని (వశ్న. 

[అబ్బరాజు క కాలేక శర్మ వాన శు ఆం. ని. న్, స్రావ 

కనగవై నగి, ఆ ఆందగత్తై సీకో అని సమాధానము, 

(1 సె నాతి! దూరదు గుడివాడ? నావెలంది 

బాచి దూరము గుడివొడ్ నా పచించ” 

| అడ్ను' ఎల్లి శారా సుందరా ఎ.  నారాయజీయయము, పద్యములో 2 పంక్తులు 

స 5. | పుట. 16. | 
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నాతీ!= ఓ్రీ! గుకివాడ దూరమా? అను (వశ్నన నావెళంది “న--ఆతి దూరమి= 

దూరము కాదు దగ్గరే గుడివాడ. అని సమాధాన మిడెను. 

ఇందులో 'రెండన రకము. (పశ్న వాక్యములో వీదో ఒక పదము గాని లేదా 
కొన్ని అక్షరములు గాని నమాధానమగుట. 
ఉదాః.. “చాటుపద్య రత్నావళి.’ 1 పుట. 27. 

స్రీ! తులలేని ధనము చేతుల దూగునది యేది? 

గిరిజా మనోహరు గేహమేది? 

విరివిగా తుమ్మెఅ విహరించు తా వేది? 

ఓడ కంబుధి దాటుచుండునేది? 

పెసీసము శెండు పాదములలో నాలుగు (పశ్నలు కనబడుచున్న వి. మొదటి 

(వశ్నకు “తులలేని? వదములోని “తుల” సమాధానమగు చున్నది. 'రెండన (ప్రశ్నకు 
“గిరిజా మనోహరు* లోని “గిరి మూడవ [పళ్నకు “విరివిగా” తోని *విరి నాల్గవ 

దానికి “ఓడక* లోని “ఓడి సమాధానములై నవి. ఇట్లు మిగిలిన సీస పాదము లందు 

“కల్క శ్యామ దివి, కర్కి వల, పలుకుోఅని సదములుండి సమాధానములై నవి. 

ఇందలి మూడవరకము : “4" రం66(4100లళో ఉన్న విద్యార్థిని నీవు ఏ 

సికనులో ఉన్నా వు?” (ప్రశ్నకు, ‘A’ Sectionలోనే అనే సమాధానము. 

ఆంగ్లాం[ధ పదోచ్చారణ సామ్యముచే ఇది సాధింపబడినడి. 

రెండవ విధము* (పళ్ళూ త్తర చితము 
పెక్కు. (పశ్నల కొకే సమాధానము. 

ఇందు మొదటి రకము. 

“సూర్యభగవాను పట్టపు భార్య యెవతె? 

నీతిలేని యుద్యోగి చింతించు నెద్ది? 
బాటనెదిగోరి వృక్షముల్ నాటుచుం(దు? 

దాని చాయ యటన్న ఉత్తరము గాది 

పె మూడు (పశ్నలకు చాయి అని ఒకే సమాధానము. 

[ అడ్నుమిల్లి నారాయణరావు,నారాయణీయమ్ము షట 76] 

%, సంపాదకుడు. (శ్రీరంగా చార్య. (ప్రచురణ, ఆం. (పః సొ, 

అక్కా పాదరాబాదుః 18/5. 
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రెండవ రకము, 

రెండు (వేశ్నలకొ కే సమాధానము. కాని అది గక (వత్యాగతముగ ఉండ 

వలెను, అదికూడ ఐదక్షరములలోనే ఉండవలెను. 

ఉదాః_ పై “చాటు పద్యరత్నా వళి” పుట. 26. 

సీ! రాజుల కెటువంటి రత్న ముల్ (పియమయ్యె? 

కాయలే చెట్లవి కరులుమింగు? 

ఈ రెండు (వపక్నలకును సమాధాన మొక'పే* “వెలగలవె.?) ఎట్లు? రాజులకు 

(పియమైన రత్నములు వెలగలిగినపే. అనియు ఏనుగులు వెలగ చెట్ల కాయలు 
(మింగుననియు రెండు వశ్న లకును సమాధాన మర్గవంక మైనది. మరియు సమాధానం 

గత (పత్యాగకములో ఉన్నది. నగా ముందునుండి వెనుకకు వెనుకనుండి 

ముందుకు చదివిన ఒకే రీతిగ ఉండుట. “వెలగలవె”. ఈ పదమునందై దే అక్షర 
ములు గలవు, 

ఇట్లు మరిరెండు పీసపాదముఅను గమనింతుము. 

“నెద్దాని నీశ్వరుండెచ్చోట ధరియించు? 

జారు డేవంక నెవ్వానిగోరు? 

ఎక నెలతలనె,)” 

నెన్నెన్ని దినముల కేతెంచు పున్నమ? 

జనయ్యితి సృష్పిణి సమయమెది? 

జా “నెలనెలనె.”” 

ఇందలి మూడవరకము, 

రెండు (పశ్నలకొకే సమాధానము. కాని సమాధానము రెండు భాషలలో సరి 

పోవలెను. 

“రావణస్య కియద్వ క్ష9ం 

నూప్తరం కుత వర్తతే 

ఆంధ గీర్వాణ భాషాభ్యాం 

ప్కమె నోతరం వద,” 

రావణుని తలలెన్ని? వది, నూపుర మెక్కడ ఉండును? వది. అనగా పొద 

మందు సమాధానము *పదిఅను పదము సంస్కృ తాం[ధ్రముల సరిపోయినది, 

49) 
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మూడవ విధము. (పళ్ళ తత్తర చి|తము 
ఉత్తరముచేత (సశ్ననూహించుటి. 

ఉదాః.. అడ్సుమిల్లి నారాయణరా వు.నారాయణీయము పుట. 77. 

'తే॥ గీ! వెటుగరో రావు వై ద్యాభివృద్ది గుళ్ళ 

వాడ? యేవాడ( గనుగొన్న వారి రోగు 

ల్కే యెవండు పల్కిన హాని వృత్తి వద్ద 
తియె యెవడు విన్నవాని కీర్తిని గురించె. 

రావుగారి వైద్యము గూర్చి పద్యనులో వివరింపబడినది. దానినిబట్టి (సశ్న 

నూహాంసవచ్చు. గుడివొడ రావు వై ద్యాఖివృద్ధి నేరుగరా? అను[షశ్న నూహింస 

వచ్చు. ఆో (వశ్న "మొదటి పాదములోనే గూఢ మై యున్నది. 

సొల్లప ఖిధ్రము [శో త్తర చ్మితము 

ఉన్న (పళ్ళో త్తర సమితియే ఉ_త్రరమగు చిత్రము నాల్గన విధమునకు 
చెందినది. 

కొన్ని (వళ ప్నదికు సమాధానములు అవధాన సమస్యలో ఉండును ఆ సమా 

ధానాలకు (కశ్నల రూపముతో ఆ సమస్య పూరి చేయబడును. ఆ విధముగ సను 

స్యలు పూర్తిచేయుట పరిపాటియైనది. 
ఉదాః.. రాధేయడు నందినెక్కి రానణు గెలిచెన్. ఇది సమస్య, పూరించిన విధాన 
మిట్టున్న ది. 

క౦॥ యోధుడెనరు కురుబలమున? [రాధేయుడు 
మాధవ సఖుడేమియెక్కి. నురి తిరుగాడున్ [నందినెకి. | 
సాధీంచె రాము డెన్వని | రావణుని గెలిచె | 

రధేయుడు నందినేెక్కి. రావణుగెలిబెన్. 
మొదటి మూడు పాదాల మూడు (తక్న లకుగల సమాధాన పదములో 

నొల్లన పొదము పూరింసబడీనది. మరియుక నిధముగ చప్పవలననిన నా లవ పాద 

ములో ఇచ్చిస సమాధాన పదాలకు (తశ్నరూవములో మొదటి మూడు పాదాలలో 

చెప్పుట జరిగినది, 

ఉదా: 2) “అలరు గణింస సం క్తిరధు నాత్మజులెవ్వరు? మైధిలుండు నే 

లలనకు తండి? మన్మథుని లావు శరంబులు నెవ్వి? కాళికా 

చెలువుని నామ మెద్ది? నురిసీరియు శౌరికి నేమికావలెన్ 
చెలువుగ రామలక్మణులు సీతకు, దమ్ముణు, శంభు డన్నయున్.)) 



తెలుగులో చిత కవిత సము 387 

పద్యములోని మొదటి మూడు పాదాలలోగల రసశ్న లకు నాల్గవ పాదములో 

వరుసగ సమాధాన పదములు కూర ఏబిడినని. పంక్తి రథునాత్మజులు రామలక్ష్మణులు 

సీతకు మైథిలుండు కండి, తమ్ములు=పద్మములు మన్మధుని శరములు,  వొళికా 

చెలువుని పేరు శంభుడు, సీరియు కొరికి అన్న కావలెను, 

ఉదాః.. 3) “| వజల రుజకెద్ది ద్రైవమ్ము? వై ద్యవిద్య 

కష్టముల నేది మజపించు? గానవిద్య 

యేది స్త్పసంతతి స్టైరమిలను? కైత 

యెవ్వడాం[ధ నాలంద సృజించె? రావు 

పై పద్యములో ఒక్కక్క పాదమున ఒక్కొక్క (పళ్న పొదాంతమున 

ఆ (పశ్నకు సమాధానము కూర్చు బడినది. 

బీ, |వహేళికలు_పొడుపుకథలు 

(పపూర్వకమై భావకరణార్థక మైన పొలధాతు నిష్టన్న ము (వహేళికాశబ్దము, 

లక్షణము 4 పహేశికాతు సాజేయా వచః సంవ త్తి కారియత్ * అ ఫీప్సి 

తార్థమును సమాచ్చాదించునట్లుగా చేయు వాగ్విన్యాసమే (పహేళిక అని అర్ధము, 

శ పహేళయతి సూచయతి భావం నతు స్వరూపార్ణమితి (వహేళికా, 

అర్థ స్వరూసమును తెల్పక భావమును మాతం సూచించునదిది యన్నమాట. ఇది 

ఫొడుపుకధ వంటిది. కొని సంస్కృృతములోను తేలంగులోను (వహేళికలు, పొడుపు 

కథలు వేర్వేజిని గు_ర్హింవదగును. 
(పహేళికలు : 

6 ప్రహేళికా నకృ(త్పశ్నఃి అవి భోజుడనెను. దండి (కప్రహేళికా (పయోజ 

నము నిట్లు వివరించెను. 

ఈ కీడాగోష్టీ వినోదేషు తద్ జైరాకీర్ణ మంతజే 

పరవ్యామోహనే చాపి సోడయోగాః (వహేళికా.” 

[కౌ ద. Il. 97| 

ఈ శబ్దాలంకారములు రసాను గుణముగ గద్య పద్యములలో కవులచే 

(పయోగింపబిడవలెననియు, (పకాశ వ ర్షుడిట్లు వివరించెను. 

El 

1 శా వ్యాలం కార నం|గహము. నన్ని ధానం వార్కి పుట- 530. 
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“లీలాకముల మౌచిత్యం వాసః (వళ్ళో త్రరమ్ కరమ్ 

(వహేళికాంతు పదక మన్నుపాసంతు కంచుకమ్ 

కీడాశకుంతం యమకం గూఢో క్రిం కేళకందుకమ్.”” 

(రసనార్హవాలంకారము. II. 71.74) 

ఇది యిట్టుండ 

“రసస్య పరిపన్దిత్వా న్నాలంకారః (వహేళికా.” 

(సా, ద. 10_13). 

(వహేళిక అలంకారము కాదు. రసమునకు విరోధి అని సాహిత్యదర్పుణ 

కర్త అభి పాయపడెను. ఉక్తివై చిత్యా మా(తము చ్యుత చిితమని దానినీ 

వివరించెను. 

(వహేళికలో భేదములు: 

కావ్యాదర్శ్భనమున శ్షదునారు (శ హేళికలు లక్షణ లక్ష్య సహితము పివరింప 

బడినవి. అవి. 1. నమాపహిఠతా, 2. వంచిత. 3. వ్యు(త్కాంళత. 4. (పముషిత. 

5. సమాసరూప 6. పరుష. 7. సంఖ్యాత. రి, (పకల్చిత, 9. నానూంతకిత, 

10. నిభృత, 11. సమానశళబ్ద. 12. సమ్మూఢ. 13. పరిహారిక. 14. ఏకచ్చన్న. 
15. ఉభయచ్చన్న. 16. సంకీర్ణ. 

సాహిత్యదర్ప ణమున చెప్పబడినవి ఆరు. అవి. 1. చ్యుతాకరో 2. దతాక్షరా. 

3. చ్యుకదతాక్షరా. 4. అక్షరముష్టి, 5 విందువుతి. 6 అర్థమతి ఇవియే సర 

కంఠా. లో చెప్పబడినవి. 

ఇట్లు ఇవి మొత్తము 22, 

ఈ (పహేళికల స్వభావమర్థ గోవనమని లక్షణమును బట్టి (గహించితిమి. 
వీవిలో 'పెక్కులు ఆర్థచితము ద్వారా సాధింపబడెడివే. కొవ్ని చ్యుక చి తమునకు 
చెందినవి, కొన్ని సంకేతములద్వారాను, కొన్ని ఊహద్యారాను, నాధింవదగి నది, 

దండి 16 'పేర్కొన్నను గుర్రించినవసలు 30౦0 దాన ఉన్నవి 

పై వివరణముబిట్టి చ్యుత్క గూఢ చిత సంబంధము 7లిగిన వ్మీవ హేళిక 
అనియు కొన్ని చిక్కు[పశ్నల వంటివనియు నేర్చుకో సాధింపగలిగినవనియు 
తెలియనలెను, 

ధక (వహేళికలు అవధాన (వ్మకియలో ను, ఒర్ [క్రీడగా ను వాడదడధగినని 
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కాని అ వయత్నముగ కావ్యముల వీనిని కవులు (ప్రయోగింతురనుటలో అతిశయోక్తి 
లేదు. 

పెన 'పేర్కానబడీన 22లో చ్యుతచితమున (1) చ్యుతాక్షరా 

(2) దతాక్షరా, (3) చ్యుత దక్రాక్షరా వచ్చినవి. ఇక మి"లిన 19 ఆర్థచి(తమునకు, 

చిక్కు(వశ్న లకు, నూహో నాధ్యములునై యున్న వి. ఆవి దిగువ వరుసగా వివరింవ 

బడుచున్న వి 

1. అక్షర ముష్టికా. ఇది. సర. కంఠాలో ఇట్టు చెప్పబడినది. 

“అతిః బ్రత్రి; అన్మఅలం (పీద్య రద్య జద్యఫద్య 

మేలామేలా మేలం మేలం ఫస ఫస ఫస ఫసఎి (2_361.) 

ఇది శబాలంకారసంబంది అని చెప్పవచ్చు గదా. 
© 

2, వి దుమతి 

ఇది బిందు సంకేతముచెత (పదర్శింపబడును. దానివలన అక్షరములు 

కనుగొనవలసియన్నడి. ఈ బిందువతి నిర్మాణ మిట్లుండవలెనని దలంచవచ్చు. 

లక్షణము. “*బిందూనేవ హలాం స్థానే స్వరాాన్చకృతి వల్లి ఖేత్ 

తద్చిందు మదితి (పాహురన్యే విందునుతేతి చ.” (4-3.) 

తలకట్టు తప్ప మిగిలిన అచ్చులను హల్లుల మీద చేర్చువలసి వచ్చినపుడు వాని 

గుర్తులు బిందువుల మీద చేగ్నవలెను. సంయుక్తాకరములకు ద్విత్వాశరములకు 

బిందువు (కింద బిందువుచేర్చి (వాయవ లెను, విసర్గకూడ బిందువు కీంద బిందువుగా 

(వాయవలెను.కాని సరిమాణము చిన్నది, 

ఉదాొః.... (") (తిభువన చూడారత్నం 

మితం సింధో? కుముద్వతీ బంధుః 

అయ ముదయతి సముస్ఫణారుణ 

రమణీ వదనో సమళ్చం దః 
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ఇది విందువులలో : 

ఖలుంంలలారాం9ం 
రా క్రి 

౦౦౦౦0౦ రి అలఆ్యల ఆ అఅంఅఆక్ 

౦ంలుంంరిలుల్వ రాలుం 
ఈల. యి 

అఆఅుఅొఅఅఅు అలఅలఅలంటలకి 
౦ ౦౮ 

“పె బిందువుతి కాదంబరీ వ్యాఖ్యాత చూపిన (పహేళిక. 1. 
ఉదాః... (2) సర. కంఠా, లో 2.363. 

(3) క వీంద్రకర్ణాభరణమ్. 4_3, 

ఇది అక్షరములను బిందువుల రూపమున గోపన _ మొనరించు చిత్రము. 

ఇది రహస్య సమాచారము నందించుటకు తోడ్పడును. అయితే సంకేత జ్ఞానమటు 

నందించువారికీ, ఇటు (గహించు వారికి వచ్చి ఉండవలెను. 

లిం అర్ధమతి 

ఉదాః.. సర కంఠా. లో. 2.365. 

“క త్రష్ప కాణ్బనాభాసం సందష్ట దశనచ్చుదమ్ 

సరసం దుంబయే హృ షైర్ర్వద్దిరేసి కిముజ్వ్వ ల్.” 

4 ననా హితా 

“ఆహు$ః సమహాతాం నామ గూఢార్జాం పద సంధినా.” అని దండి లక్షణము, 

“కద సందిచేత గూఢార్ధతమగు దానిని సమాగత యటంచు వచించెదరని”” ఆంధ 

కావ్యాదర్శము సంధిని విడదీసి పదముల అర్లచిత్రము ద్వారా ఈ (పహేళికార్థము 
(గహింపదగును. 

సంస్కృతములో ఒక ఉదాహరణము, కావ్యాన శాసనమ్ వ్యాఖ్య 

V. 523 

ఓ కావాగలంకార సం| గవాము* (సన్ని ధానం వారి) పుట. 561. 
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పయస్వినీనాం 'ధేనూనాం (బాహ్మణః (పాష్యవింశతిష్ 

తాభ్యోష్టాదశ విిక్రీదు గృహ్మిత్వైకాం గృహం గతః 

ఒక (బాహ్మణున కిరువది గోవులు లఖభించెను, వానిలో పదునెనిమిదింటిని 

అమ్మివే పెను ఒకదానిని తోలుకొని ఇంటికి చేరెను. అని వాక్యార్థము. ఇ దేమి? 

మిగుంవలసినది రెండు గోవులు గదా. కాని ఇట్లు సమర్దించవలెను పయస్వినీ నాం= 

ఆవులలో, ధేను నా ఊనాఘ్ (ధేనూనాం) = ఒక ఆవుచేతక్కువై న వింశతిమ్ = 
ఇరువదింటిని అనగా పందొమ్మిది ఇని విశేషార్హము. కావున (బాహ్మణునకు 

అభించినవి 19. వికయము రి చేయగా 1 మిగిలిస3. 

ఇది యుక్తి (పశ్న. పడసంది. ఆర్దచి[తముర్వారా సాధింపబక్తినది. 

తెలుగులో పదచ్చేదముకో తరిష్క_ రించే సమస్యలిందు కుడాహరణములుగా 

(గహించవచు జ 

(1) సంధ్యావందన మావరింపవలదా? చౌశీకి బంధమ్ములన్. ఇది అవధాన 

(వృక్రిమలో సమస్యాపూరణమున కిచ్చినది. డీనిని సంధ్యావందవమా! చరింప 
వలదా? బౌశీతి బంధమ్మూబన్” అని విడదీసిన సరిపోవును, 

(2) ఈరాకుల గుడిసెలోన ఇనుడ దయించెన్. 

“లారా తొంగున్నావా 

ఈతాకుల గుడిసెలోన? ఇను డుదయించిన్.? 

ఆంగ్లములో పదాలను దగ్గరగా పఠికినపుడు ధ్వనిచే వేతొశవదము స్ఫురించి 
యీ (ప్రహేళిక ఏర్పడును 

అందుకు రెండు ఉదాహారోణముల 1. 

్షే J Sixty cups are cn the tabel. Five cups fell down_ how 

msny cups are on the table. Six_tea cups ౪న, Sixty cups 

అని ధ్వనిచే అర్హదులో మార్చువచ్చును. దీనికి సమాధానము. 

2) Ten cows have twenty four legs. దీనికి 

1585 అంకే సమాధానము సరిపోవును, 

ta#enty fore 

శ గుమ్మా శంకరరావు వారి పొడుపు కథలు: [ప్రచు ఆవ. సొ అం 
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5, వంచిత 

“వ ఎచితాన్యత రూఢేన యత శబ్దేన నంచనా” అని దిండి లక్షణము, 
ఉదా;... చర్లనారాయణళాన్రిగారి ఆం.కా,ద, 110. 

కం॥ ఈగతి గుబ్దాసేవను 

సౌగించెడు నీకునురతి సమధికమగునో 

యాగతి యచ్చరలకు(దుల( 

దూంగెడు నారులను బొందు దొరకును నగునే. 

ఇట కుబ్దాసదము మరగుజ్ఞు ప్రీ అను నర్దములో రూఢము, కాని అస 

లర్థము “కన్యాకు బ్దనగరి” అని ఠూఢ్యర్థము చేత అసెలర్ధము గూఢ పఅచబడినది, 

ఇది ౪ పద మందలి అర్థ చి|తముద్వారా సొధింసదబకినది. రూఢర్హము వంచన 

చేయుచున్న ది. 

8 వ్యు[త్కా-౧త 

ఈవ్యుత్కా$90లాతి వ్యవహిత (వయోగా న్మోహకారిణీ అని దండి 

లక్షణము 

ఉదా. ఆంకా.ద if. 

తేళగి॥ హంస కఠిన కంటక యుతమగు కమలిని 

గాండమున ముద్దిడుకొ ను ముఖమున రుతము 

చక్కగా నొనరించుచు సుక్కు. చేర్చి 

మృదుల మైన యంగము సవరించు కొనును, 

కాండమున, రుతము చక్క_గాచేయుట్క ముఖమున ముద్దిడుకొన్సు అన్వ 
యము దూరముగా ఉన్నది. కాని వ్యామోహము కల్లించుచున్న ది, 

Te (వముపి. త. 

సా స్యాత్ (సముషితా యస్యాం దుర్మోధార్ధా 

పదావళీ” అని దండి లక్షణము. 

ఉదా;. ఆం,కా.ద, 112. 

'తే॥గీ! వజలు నీ కాలమున స్ఫార్జవల్లుపులయి 

స్నాతుతాఖాతు లోకని యా తొగచెలి 
కాడు నాయకు (బసమ్న (డొ కారణమున 

నాదు వాయువుల్ ధారుళై నలువు మీరు. 
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కాలము = కాల్యతేక్షీష్యతే ముందుకు జిమ్మబడును గానకాల మనగా 
పాదము, స్నార్థ = సీతములుగా అందమైన ఖాతులు=ఖ = ఆకాశ 

సంబంధముగాా ఖ అను శబ్దము కలుగునట్లు అతులు = ఎక్కు_వగా నడచునవి 

నూప్పరాద్యలంకారములు. ఓ కనీ= ఓకన్యా, ధారులు= రుద్ద కేస్టలు గలమహైఅందము గా 

నున్నవి. ఇట కాల్క న్భార్హ, వాతులు, కని ధారులు, అన్నపదములు వై అర్ధము 

లలో అ(పసిద్దములై యున్నవి, 

ఇది కూడ శబ్దముల అర్థ చితముద్వారా సాధింపబడిన ది. 

తెలుగులో దీనికి రెండు ఉదాహరణములు.1 పదాల వలననేగాక ఇతర శాస్ర 

పరిచయ లోవమునలన కూడ దుర్న్చోధ కలగవచ్చు. ఇవి [పముషితా [వహే+కలే, 
1) నక్షతముగల చిన్నది 

నక్షతము చేతబట్టి నక్షత (పభున్ 

నక్ష కమునకు రమ్మని 

నక్షతము పైన వేసి నాదుని పిలిచెన్. 

నక్షత్రములు 27. వానిలో ఉత్తర్య భరణి మూల, హస్త. ఈ నాలుగు 

నక్ష తములతో ఈ చితము నిర్మింపదిడినది ఇది అభిమన్యుడు యుద్ధానికి బయలు 

దేరుటకుముందు ఉత్తర వీర తిలకమును దిధైడి ఘట్టములోనిది నక్క తముగల 

చిన్నది. ఉత్తర, నక్ష తముచేత బట్టి భరణిని పట్టుకొని, నక్ష త| పభుని= తన భర్తను, 

నక్ష తమునకు రమ్మని_మూలకు రమ్మమ్కి నక్ష తముపైన వేసి_హ స్త అనగా తన 
చేతిని “పె నుంచి. పిలిచెను. 

2) కన్యకు నై దు జంఘలును జన్యకు నాలు కుచంబు లెన్నగా కన్యకు నాల్గు 

కనొమలు కన్యకు నేడు విశాల నే్యత్రముల్ కన్యకు ద్వాద శంబులగు కౌనును 

కల్గిన పంచలక్షణా కన్యకు నీకు నింక పదిగావలె కస్తురి రంగనాయకా, 

ఇక్కడ జ్యోతిశ్శాస్త్ర పరిచయ  మవసరము, కన్యకు 5 మకరము, 

మకరమువంటి జంఘలును, కన్యకు నాలుకుంవమువంటి కుదంల బులున్కు నేననక 

4 ధనుస్సు. ధనుస్సువంటి కనుబొమలును, కన్యకు 7 మీనం. మీన న్మేకములును, 

కన్యకు 12 సింహం_సింహము నడుమున్కుగల కన్యకో నీక్కు కన్యకు 10 ఐన 

మిధునము. అనగా జంట_జోడుగావలెను అని అర్దము. 

ls గుమ్మా శంకర రావుగారి పొడుపు కథలు (పచురణ 1975 

50) ఆం పనా, అకా. 
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5* సమాన రూవి 

“సమూన రూపా గౌజార్జారోపి ఆ రధితా నదె 5” అని దండి లకణము 

ఉదాః.. ఆం. కౌ, ద. 113, 

తే॥గీ॥ ఉన ననమునందునై చిగురుటాకు 

లెసంగు వల్లరి నా చెత దృష్టమయ్య 

దాసీ యొక్కొాక్క చిగురున దాామమైసన 

యొక్కొాక కుసుమ మంజరి యొస్పుచుండు , 

నాయిక ఉద్యానవనము” ను, బాహువు వల్లరిగాను సల్లపము అంగుణిలు 

గాను కుసుమ మంజరి నఖసంక్తిగాను ఆరోపింపబడెను.ఇది నమాసో క్రి 

అలంకారముగా జెస్పవచ్చు. ఉపమేయ కదగోతనము. గౌజార్థ (పథాన మగుటిచేత 
అర్హ చితముద్వారా ఇది సాధంవబడినది 

ల, పరువ. 

“సరుషా లత్తజ్రా _స్పిత్వమ్మాత వ్యుత్చాదిత్ (శ్రుతిః? అని దండి లక్షణము. 

ఉదాః.. ఆం, కా, ద. 144, 

కం౭॥  నుళచయము యధేచ్చముగా 

సురాలయమునందు నూత కోభలు చెలగన్ 

డిరుగుదు రామున సొరప్ప 

సరసి మునుగుచున్నవాశి చాడ్సున నేండున్, 
సురాలయమన్నది స్వర్షమనెడి ఆర్హములో రూఢము. సురలగగా వుద్యమ 

తోయారుచేయువారు వారి ఆలయము= మద్యశాల. అన్నది ఆపసిద్దము సొరపు 

సరసి=మద్యపు బెరువు. ఇది అ్మపసిద్ధను. కృ(తిమార్థకల్చన మిందు గలదు, ఇది 

వంచితనలె నున్నది. ఇది అర్ధ చితముపై ఆధారపడినది. 

కే? సంఖ్యాత 

“సంఖ్యాతానామ సంఖ్యానం య తవ్యామోహ కారణం.” అని దడి, 
ఉదా. ఆం కొ. ద, (15, 

కం ఇరుపార్మ్వములన్ జతుర 

కరములతో దనరి మధ్యగా నాసికా 

తరమగు పురి గబదిదికాొ 

పుర ముష్టాక్షరి యుళాఖ్య భూపాలురోకున్ 
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నాసిక్యాక్షరపురి= అనగా కాంచీపురి అని అర్జిము. క్, ఆ క్కాచ్క్ ఈ అను 

5 అక్షరములలో “జి అను అను నానీకము మధ్య ఉన్నది. అష్టవర్జాక్షరములలో 

గల రాజులు అనగా పల్లవ ల్ అనునారుప్+అ+ల్ +ల్ +అశావ్+ఉ+ల్ అంకెలతో 

గూఢార్దము చెప్పబడినది. ఆర్ధగూఢ చిితము. 

ఇది పొడుపు కధవలె ఉన్నది. ఒక పట్టణను పేరు 5 అక్షరాలు. మొదటి 
రెండక్షరాలు “ఏనుగు” అర్హములో వాడుదురు. చివరి మూడక్షరాలు పట్టజ మనే అర్థ 

ములో వాడుదురు. ఆ పట్టణము పేరేమి? “క రిపరముఎ 

11» (వకల్పిళా 

“అన్యధా భాసతే యత వాక్యార్డః సా (వకల్పితా” అని దండి లక్షణము, 
ఉదా: (1) ఆం. కా. ద, 116. 

క౦0॥ రాలు పడెడు మాటలతో 

వొలినతలళో ను ,దెనక్ట.పు చూప్పలతోగన్ 

దూలుదు నిలబడినను నీ 

వేలా కరుణింప వోసి వృద్ధానన్నున్. 
అచ్చు పుస్తకములోనే పై కద్యమ లో రెండవ పాదమలో ఒక అక్షరము 

పోయి ఉన్నది. 

“వృద్ధా కాముని వాళ్యము గా దోచుచున్నది అసలర్థము వృద్ధిగలది. “వృద్ధ 

లక్షీ ” ఓలక్ష్మీ! దయ జూడ మని |వకృతార్థము_వృద్ధాశబ్దమునకు “లక్షీ” అనెడి 
అర్థము కల్చ్పింసబడీనది, కనుక (పకల్ఫితా శబ్దమున కర్గచి(తము ద్వారా శకి 

(సహేళిక కర్భము చెప్పుకొనదగును. 
విరోదాభా సొలంకారము వరె_అనశ బ్ఞాభాసము, అన్నీలాభాసములు కూడ 

(వకల్చితా (పహేళికఆః కొంతవటకు చెప్పుకోవచ్చు . 

(2) అపశ బ్రభాసము 

ఉదా; తేఇగీ॥. వేధ వేధాంత విద్యలు వే విధముల 

దెలిసి నర్యోత్త మత్వ (పతిష్ట నీకె 

'వదులవారి ల న, పుట. 212. మొదటి 'రెండుపంక్షులు . 

ఇందు “వేధ వేధాంత?” అపళబ్రముగా కన్పడును. అసలు వేదవేదాంత విద్య 

లుగా ఉండవలెను. కాని వేధ =(బహ్మ దేవుడు, వేధా + అంతవిధ్యలు=బొధఅను 

నాశనము జేయు విద్యల ననెడి అర్హములో అవి సుశబ్లములే. 
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(3) కం॥ భూదర దారీ కగవర 

గాదేవా దండమిడుదు కరుణాఖర దీ 

యోదామోదర ఖేశవ 

రాదా నాదాన రసిక రాగవదవనా 

ఏ కాఅవారి. శ్రీ. వేం. చి, ర. కరము. పూ.భా. 6 1. 

“భూధర దారి వలె కన్పడు భూదరోదారీ (పయోగము అనగా భూమియొక్క 

ఫీతిని పోగొట్టువాడా!, “ఖగవరి వలె కగవర (వయోగము, కగజజీవాత్ములను 

ఫొందినవాడా!,  వరగా= రేక శేషులను ఫొందువాడా!, “కరుణాకర” వలె “కరుణాఖరి” 

అనగా “కరుణా+అఖరధీ=క ్రఎపచేత కఠినముగాని బుద్ధిగలవాడా!, “కేశవి వలె 
“భేశవి_అనగా “ఐ+ఈశవర”=స్వర్గమునకు నాయకులైన వెల్చులలో | శేష్పుడా! 
“రావి వలె “రాగవి (తయోగింపబడినది. 

(శ్రీ అన్సీలాభాసము+- 

ఆ॥ వె॥. లంజరాగ సరసకుం జవరాల్ చేరి 

ముద్దులాడి హార్ద ముగ్గకేళి 

శాలలోన తటుం చం(ద్రకాంతుల (గామ 

విహృతి నె అపుపెద్ద వేంకటపతి. 

[వికాలవారి.(శ్రీ. వేం, చి, ర, కరము. ఉ. భా. 20] 

అర్థము; లంజెరా(గ సరసములైన ఉత్తమ నికుం౭ములను జేరి ముద్దులు 

పెట్టుకొని [పేమకుచెందిన అందములైన పడుకటింటి వెలుపల వెన్నెలలోను కామ 
(క్రీడ సలుపునట్టి వేంకటేశ్వరుడు అని అశ్టీ లార్డము. 

లంజి=లక్షీ, యనెడి యర్ధమున కల్పితార్థము. 

1”. నామాంతరితా 

“స్తా నామాంతరితా యస్యాంనామ్ని నానార్హకల్చనా. అని, దండి, 

ఉదాః.. ఆం. కా. ద. 117. 

'తే॥గీ॥! ఒక్క. పార్థివ వ్యక్తికినో సి చంచ 

లా&4! యౌద్వీ రాజా యటంచునోన్ను 

కానివ్యకి కి రాజార్గకత మటియ స 

నాతనథ దనర వగ్గు సనాథనతయు, 
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పార్థివవ్యక్తి =పృధిని యందు విదితుడై నవ్యక్రి, అను అరమ ను బట్టి 

“రాజు అనదగును న ఆతన=తనళబ్ద శూన్యముకావిది అనగా తనశబ్దమ్యు సనా 
తన=తనశ బ్ల శూన్యముకాని దానికో కూడినది అనగా “రాజసనాతని దానిభావము. 

అనగా “రాజతని వృకముపేరు. ఆ “రాజ తనవృక్షము” ఇటు రాజుగాదు. అటు 

సనాతనము కాదు. అగి పేరులో నొనార్థకల్చనచే కప్పి పెట్టబడినది. 

నామవిశేష (పకటనము కొజకు అనేక వస్తువుల కల్పన చేయబడిన నామాం 
తరితా అనవచ్చు. దీనియందు కూడ అర్థ చి|తమున్నది. 

ఇటువంటి (పహేళిక. లనఇడదగూనవి కొన్ని తెలుగులో కలవు. 

ఉదా? (1) చంపకమాల. 

“అలఘున చంద బింబసమమై దన రారెడు నక్క మందులో 

గలిగిన నామ భేదముల'కె వడి నొప్పెడి కప్పుకొప్చు చె 
క్కు.లు రోదనా(శు కంబులవి గుబ్బలకున్ సరిరాక పోయె చే 

తులు నరులాయె దానిగతి తోచును పొంకపుటారు బోటికిస్ * 

{2) అధర ముఖవర్ల శూన్యంబు లతివ కుచము 

లాన నాకార రహిత మబ్బాకీమేను 

అజ జఘన మండలము ధంచయానకురులు 

చరమ బాధిత కరములు చాను తొడలు, 

ఆంగ్లములో ఈరకము పొడుపుకధ 

“He is ketveen two MATS ard ICS is after the Mat.? 

What is it.? 

“MAT HE MA T ics.” 

18. నీథ్ళ తాం 

“నిభృతా నిభృ తాన్యార్థా తుల్య ధర్మస్పృళాగిళశా.” అని. దండి లక్షణము. 

ఉదాః_ కౌ, ద, (ఆం[ధము). 1 8. 

3 

1. గుమ్మా శంకర రావుగారి. పొడువు కధలు* (పచుకణ= 1975 మార్ఫి 
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కేగి బహంళ భంగి కలాకృష్ణ బహుంవునుజులు 

వసువ దాపి హృత ద్రవ్య వర్ణ నకి 

యైన దీక్షలు దుర్దర్శలెన గాని 

కారు గణికలు వార లెవ్వారు చె పహ. 

తన వివిధ భంగిమలచే అందరినీ ఆకర్షించి ధనహీనుని విడిచి ధనవంతుని 

వద్దకు పోయేదేది? వేశ్యలుకారు. నదులు తమ అలలే వృక్షశాఖల పష్మతాలను తమ 

(వవాహములలోనికి లాగి ధనహీనుడైన వర్వతాన్ని వదిలి ధనవంతుడైన సమ్ముదుని 

చేరుకొనెను. (వస్తుతార్ధము గూఢమై యున్నది. రహస్యమును దెలుపునది అందుచే 

నిది నిభృత,. ఆర్ధ చి(తసంబంధి, 

14. సమానశబ్ల 

“సమాన శబ్దోపన్యస్త శబ్రపర్యాయ సాధితాి” అనీ. దండి 

ఉదాః.. ఆం.కా.ద. 119 

కం॥ గెలిచి (వక ఎ్రష్షక చాహ్యయ 

ముల నక్షితి నామధేయమున నెసగొడు నీ 

అలితాంగ మిపడు నన్నో 

కలభాషిణీ! చేయు నధిక కొమాతురునిన్. 

అభీష్ట శబ్దాల స్టానములో వాని పర్యాయ వాచక శబ్దాలను (పయోాగించి 

సాధించిన అది సమానశ'బ్ద (వహేళిక. 

(పవా&ినికి పర్యాయవాచక శబ్రము (వకృష్టకచము. 

అధరానికీ 39 అక్షితనామధేయము 

అనీ (గవాంచవలెను. కావున ఇదికూడ అర్జచి[త సంబంది. 

15, నసంమూథా 

“సంమూథా నామ సాక్షెన్ని ర్లిష్టార్థాపి మూఢయే*. అని దండి లక్షణము. 

ఉదాః. ఆం.కొా.ద. 12. 

క౦0॥ శయనంబున దంపతులు (వ 

ణయ కలహముచేత నాననంబులు 'పేడగా 

శయనించిర్కి కూర్మినటులె 
క్షయితులగుచు( జాందనంబు సలిపిరి ముఖముల్స్ , 
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సాక్ష్షొత్ వాచక శబ్రంద్వారా అర్థము నిర్దిష్ట మౌచున్న న్కు (కోతలలోవ్యామో 

హోత్సన్నము చేయుదానిని *స సంమూఢా? త (పెడగా కోకముచే పరుండ 

నే ఆటులే కూర్మిని అభిముఖముగా) పడుకొని చుంబనమొనరించిరి. అని 

అర్ధము , యుక్తి యూహ లిక్కడ (పధానము 

16, వరివోరిక 

కళ యోగసమాలా ఇకా నామ యాన్యాత్సా పరిహారికా?”, అని దండి లక్షణము 

ఉడా.) ఆంకార "1, 

అ॥ వె॥ శకున చిత తనూజ శాకవ గురుపాద 

మా జిని, ఖిన్నుడై స యట్టి జనుగు 

హిమ విరోధ్యమి తదములశే వ్యాష్తమొ 

ఘన పధమును మెచ్చుకొనుచు నుండు. 

శన వడీయైన గరుడినిచ్చే జికవ= జయింపబడనవాడు...ఇందుడు ఆతని తనూ 

బొడు అర్జునుడు . వాసికీ లా ్రవ=శర్చుడు దా నిగురువు=సూర్యుడు, పాదహాతివి=కిర 

అముల జాకిడిచే తడ న జనుడుు ఎండచే బాధవడువాడ్కు హిమవిరోధి =అగ్ని, 

దానికి అమ్మ తన న... దానిస్ వ=ఇచ్చునవి=మెఘ ములు, వానిచే వ్యాప్తమైన 

షన వేపు. 38 కాశిము_ ఆకాశము మెడ్చుకొనుటయే ఇందు వర్ణితము యౌగికార్డ 

ములు చెప్పు శబ్దములు పం రో ఉన్నవి 

ఉదా;.2) వికాలవారి UU వేం. చి, రొ. కరము. పూ. భా. 21. కందము 

ఉదాహరం ములు 5 4 గుమ్మా శంకరా పుగారి “పొడవు కథలి'! నుండి (గహింప 

బడినవి 

ఉదా!...3) కేటగీతి. “వర్వత్య శేష వృతి. పతివిరోధి 

అన్న సెండ్డాము అత్తను గన్న తండి 

(పేమ వారింట బెరిగిన పెద్దబిడ్డ 

సున్నమిపుడు తేగదే సుందరాంగి. 
పార్వతీపతి = శివుడు వానికి విరోధి మన్మధుడు, అన్న =[బిహ్మ, పెండ్లాము 

- సరస్వతి, అత్తి =లక్మీ, కన్న తం డి=సదు[దుడు, వారి పెద్దవిడ్డ = జ్యేష్టా. ఓజ్యేష్తా 

సున్నము తెమ్మన్ అర్థము 

Pern (ప, నా, ఆక్రొ. [పీచు O75 
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ఉదాః_శ) పదానికి సమాధానము, కజ్ర్యష్ష)) చెప్పుచున్నది. 

క౦1 శతష్మతంబుల మ్మితుని 

సుతు జంపిన వాని బాన సూనుని మామన్ 

సతతము తలధరియించిన 

సుతవాహన వైరివైరి సున్నం బిదుగో. 
సూర్యు, కొడుకు =కర్టున్సి జంపినవాడు = అర్జునుడు, బావ=కృష్ణుడుు కొడుకు 

= మన్మధుడు, వానిమామ=చం.[ దుడు, అతని తల ధరించినవాడు= శివుడు, వాని 

కొడుకు =వినాయకుడు, ఆతని వాహనము _ఎలుక్క దానికి వై రి=పిల్లి, దానికి వైరి= 

కుక్కు ఓ! కుక్కా! ఇవిగో సున్నము అని ఆమె సమాధానమిడినది 

17. ఏపకచ్చన్నా 

“ఏకచ్చన్నా (శితం వ్యజ్యయ ఫ్యా మాశయ గోపనహమ్ * అని దండి. 

ఉదాః... ఆం కా ద. 123. 

తే॥ గీ! ఒక్కయమనుష్య హాస్తమే యొకప్పడేని 

స్త్రీల స్తనమండలమును స్పృృః౦పబోదు. 

శస్త్రమునుగూడ స్పృశింప సాహసింక 

దైన నిష్ఫృలనునూదు దీనినెప్పడు 

అమనుష్యుని ఈహ స్త మెప్పుడూ ఆయుధాన్ని గానీ, స్రీ స్తన మండలాన్ని 
గానీ స్పృశింపలెదు. కాని అది నిష్ఫృలముకాదు అమనుష్య హస్తమనగా. ఆమ దప్పు 

చెట్టు... ఇది ఫఅవంతము ఇందు ఆశిత మైన ఫలము వ్యక్త మైనది ఆ(శయమయిన 

నృక్షము గోపసమైన” . కనుక ఆశయశద గోసనము జరిగినది, అర్థము సాధించుట 
కూహపధానము, అర్ద చితము తోడువడినది, 

16. ఉథయచ్చన్నా 

“సాభవే దుభయచ్భన్నాయస్యా ముభయ గోవనమ్” అని. దండి. 
ఉదాః.. ఆం.కౌ,ద. 114 

తే గీ॥ ఏక మేకముతో। గూడి యెల్ల కార్యో 

ముల సమీపించు నద్దియే భోజనంబు 

సలుపు వేళను దృష్ట గోచరముగాగ 
దూరముగ (దయగా బడు దోయజాక్షి. 
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ఏది? ఎవరు? అన్ని పనులలో కలసి ఉండునో భోజన సమయమున కన 
టిడిన పారవై చఐడునో అది ఏది? ఏకము=ఎఏ శిరస్పునకుసంబంధించిన్న ఏకము= 

ఏకేశము శిరస్సు, 'కేశము ఈ రెండును ఆ[శయా శితములు. గూఢములు. కనుక 

ఆ(శయాశికళ పదముల గోకన మిందున్న ది. ఒకే పదమునకు 'రెండర్థాలచేత దీనిని 

సాధింపనచ్చును. అర్హచ్నితముపై నాధారశడినదిది. Pars సమాధాన మిమిడి_ 

యున్నది కావున (వళ్ళో త్తర చితం మొదటి విధమునకు చెందినదిగా చెప్పుకో 

వచ్చు. 

19. సంకీర్ణ 

“సంకీర్ణ నామ సాయస్య్యాం నానా లక్షణ శంకరః” అని, దండి. లక్షణము 

ఉదా ఖ్ కొ,ద.125. 

తేళ గీ॥ సహిత హయసహిత గజయ సహిత భటయు 

నైన యాసేన జితము కాదేని నాదు 

నాత్మజు(డ మౌతృకుడు మూడుడై న యట్ల 

(ప్రజలచే గణ్యుండగు నక్షరజ్ఞు(డయ్యు. 

గుజ్జములు, గజములు, భటుఐతో గూడిన యాసేన జయింప బడకపోయిన 

సా కొడుకు “ అక్షరజ్ఞడయ్య, పరమార్థము తెలిసినవాడై నను, అమాతృకుడు 

కాగలడు, మూడుడుగా [పజలచే పరిగణింపబడును. అని పెకితోచు అర్థము, 

“మూ? వర్గాశి శ ,ష్కస్కహ “యి పర్గాళి__ య నా వ “గజి వర్గాళి___ 

కృ చ వర్గాక్షరములా ; “థటో వర్గాళి...ప్కట వర్గాకరములు; ఈ'సేన౬* ఇిరారముతో 

గూడిన 'అచ్చులు; “న? వర్షాళి__ గ్ర వర్గాక్షరములు; 'మొత్తమక్షర పంక్తి బితము 

కానిచో మూడుడని, అమాతృకుడు=వర్లములు లేనివాడు, అని (ప్రజలు గణింతురు, 

ఆనెేడిది గూఢార్థము. వ వంచనగా చెప్పుటచే వంచిత (శహె ాళిక్క హయాదులు మొదలు 

సీనవరకు వివిధార్థ కల్పనముచే నామాంళరిక (ప్రహేళిక ఇందు సంకీర్ణ మైయన్నవి, 

ఇటువంటిదే నంథ్యారచనము. విందువతివలెనే అంకెలతో (వాయు విధాన 

మిది. అక్షరములకు అంకెలు కేటాయించబకినవి. 3 ఆకరముత కొక్కొ_క్క._ 

చొ॥న 8 అంకెలకు 'మొత్రమక్షరములు సరిపోవును, (వతి అంకెకు సంబందించిన 

“మొదటి అక్షరము ఆ అంకె +14, రెండవ అక్షరము ఆ <03+1/2, మూడ న 

51) 
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అకరము అంకె +3/4, లచే సూచింపబడును, ఇకొ ఒత్తులు, దీర్హాలుు కొమ్ములు 

మున్నగునవి బిందుమతిలోవలె ప్రత్యేకముగా చూపబడును అక్షరములు వానిగ్ 

సరియగు అంకెలు దిగువ భూసబడుచున్న వి, 
1/4 1/2 3/4 

అ తా అ ఏకం జ బా స పంచమీ (బాణం) 

క ద వర్వితీయం ఉట మ హ షష్ట 
భ న శ (తణి డ య ళ స్తు 

చ స జ చతుర్దం క్ష ణ ర అషము 
ఛీ న 

జవాబు | ధర్మశ్వరరాపు 

ఈ |నహేళికల గూర్చి సమ్మగ పరిశోధన జరగవలసి యున్నది, ఇస్సటికే 

కొంత పర్మిశమ చేసి శ్రీ భాష్యం విజయ సారధిగారు వివిధ (సహే?కలు సేకరించి 

(పకటించిరి. 

పొడుపు కథలు 

(చ హేళికలు పొడుపుకథలవలె కనబడిన ను రెండును వర్వేరని తెలియపలిన 
(హె మాళికలలో సంస్కృ తార ధ (శ హే హెళికల నబకిదగినవి మాఎంమి, ఇప్పుడు 

సెంస్కృృృళ ౦ ధములలో పొడుపకధలను గూర్చి తెలిసికొందుము, 

ఈ పొడుపు కథల స్వభావము గూర్చి గుమ్మూ శంకరరావుగారి వివరణ 
మిట్లున్నది. “మెదడుకు మేత వేసేవి బుద్ధికి నై శిత్యాన్ని కలిగించేవి ఆలోచనను 
(సేరేపెంచేవి తెలివి య సాన సెళ్టేవ్కి పదును పెళ్టైవి, జ్ఞాన కప్ను కలిగిం 

చేని యుక్తి (ప్రయుక్తి (పకటనా సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించేవి సమస్యలను పరి 
స్కరించే కౌశలాన్ని  వృద్దిచేసేవి, విద్యావై శద్యాన్ని కలిగించేఏ, స్ఫూర్తిని కలిగిం 
చేప పమ రా న కలిగించేవి ఈ పొడుపుకథలు.ఇది ఒక జ్ఞానకీడ, 93] 

1% పొడుపు కథలు. (పచురణ* 19/5 మార్చి. అం.[పం సాః అకాం 
పాదా జాదు, 
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పై రికీజాలు చ్యుక్క గూఢ చిత్రము లలోను, (సళ్నోత్త తర్క (వశే దాళికల 

లోను గలవని గమనించితిమి. 

పొడుపు కధ (డళ్నో త్తర చి|కములో ఒక రకమని చెప్పవచ్చు, ఏలన 

(కశ్నలో సమాధానముయొక్క_ లక్షణములు చెక్తబడును ఆ లక్షణములు సమన్వ 

యము చేసికొన్నచో సమాధానము సరిగావచ్చును పెక్కు [పశ్నలకు సమాధాన 

మొక్కటి అను (పళ్నో త్తర రకమువలె పెక్కు. లక్షణముల సమన్వయము పొడుష్ప 
కధా సమాధానమగును. 

(వశ్నల రూపములో ఉండక సమాధాన లక్షణములు వర్ణించి చెప్పునది. 

పొడుపుకథ, ఇదియే (వళి షక కరములో రెండవ విధమునకు పొడుప్పకథకు గల ముఖ్య 

భేదము. కావుననే ఇవి (తత్యేక శీర్షిక క్రింద చెప్ప బడుచున్న వి, 

పొడుపు కధ లన్ని భాషలలోను గలవు. 

సంస్కృతము. ఉదా;. “ఆకదో దూర గామీచ 

సొక్షరో న చ వండితః 

ఆముఖ 8 స్ఫుట వక్తాచ 

యాజూ నాతి న పండిత్.” 

పదములు లేనివాడు దూరముగా పోయొడివాడు, ఆక్షరసహితుడు  కొనీనము 

పండితుడు కొడు. ముఖ 'టువేనివాడు కాని స్ఫుటవ క్ష. దాడిని తెలిసినవాడే పండితుడు, 
సనూధానము Ns 

“వనేజాతా వనే తే 

వనే తిష్పతి నిత్యశః 

వణ్య స్రీ నతు సా వేళ్యా 

యోజొ నోటి స పండితఃి'% 

వనములో పుట్టినది, నీటిలో విడిచి పెట్టబ డెడిది, నీటిలోనే ఎప్పుడూ ఉండెడిది 

శరీరాన్ని అమ్ముకొనెడిది, కాని ఆది వేశ్యకాదు. అది తెలిసినవాడే పండిళుగు 
సమాధానము ఓడ, 

(3) “వృక్ష గవాసీ నచ పక్షీరాజః 

(తిణ్మేత _ నచ కూలపాలిః 

త్వగ్వ స్ర ధారీ నచ సిద్ధయోగీ 

జలం చ బ్మిభ న్న ఘటోన మేఘ. 

చెట్టుమీద ఉన్నది, కాని పక్షికాదు మూడు కన్నులున్నవి కాని శివుడుకాదు. 
చర్మళా స్ర్ర మే కలవాడు కాని, సిద్దయోగి కొడు. నీటిని గలిగినది ఘటము కాత. 
మేఘముకాడు. సమాధానము కొబ్బరికాయ 
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తమిళము ; 

1) అణ నుక్కు ఎటాదు శంబికి ఎటుదు. సమాశానము పెదవులు. 
జ్ రు రు 

ఇది తేలుగులో అన్న కందవు అమ్మకందుతాయి, 

2) పోవాన్ వొరువాన్ తిమ్మవ్చన్ 

ఒరుకే కాల్ నిప్పన్,తిమ్మక్పన్._ సమాధానములు. తలుపు. 

ఇది తెలుగులో “వస్తాడు పోతాడు తిమ్మప్ప 

ఓ కాల నీలు సాడు తిమ్మప్ప” 
జాలి 

కన్నడము ‘ 

1) అంక డెంకద బావి 

శంఖ చ కొద బావి 

నారాయణ 'కేరిల్లద బావి... సమాధానము చెవి 

2) ఎరెడు మనీగె 

ఒందుతొలె._సమాధానము. ముక్కు, 

3) చిక్కు.మనిగె 

చెక్కె.తుంబెద __పలువరుస 

హిందీ. | 

1) తూచల్, మై ఆయా. క్యాహై? . తలుపు. 

2) దోలటర్తే, ఏక్ పకడ్తా. క్యాయై? __ (తాసు, 

ఆంగ్లము ; ఇందలి పొడుపు కధలను “Riddles”? అందురు. అంతే విడికధ 

అంతరార్థము నూహించే ఒక ఆట. లేదా సమస్య అవి దీని అర్థము. 

Edgar Allen Poe. నిర్వచనము “It mary well be doubted 
whether huwan ingenuity can construct enaigma of the mind 
which huran ingenuity may not by proper application, 

resolve.”’ 

ఉదా; 

1) It nas no teath but bites ——_ shoes. 

2) Ifyou take out one from nine, it makes ten. How 
it possible? __Roman No. 1X.లో 1 తీసిన 2. మిగులున్లు, 
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3) ‘A’ is the father of “5 But ‘B’;s notson of “A. 

What is the relationship beetween ‘A’ and ‘B®? ___ 

daughter. 

4) It is placed on the table. It is cut and distributed 

anongst the members. But ,t is not edible, What is it? 

—-playing Cards. 

5) Why ‘T’ i called an island? Because it is in the midst 

of water: ~~. ‘WATER’. ఈ పదములో మధ్య ఉన్నది. 1. 

తెలుగు ; 

1) తోక లేవి పిట్ట తొంభై ఆమడ పోయినది... ఉత్తరము (post card) 

2) పైన పచ్చ, లోన తెలుపు. గులకరాళ్ళు, తేటనీళ్ళు.._ నారింజ 

3) ఏడ్య కేడ్చు నవ్వ కేన వ్వుచుండును 

బాధ లేక బాధ పడుచు నుండు 

న్మిదరాకయున్న ని ద్రించు......చావకే 
చచ్చు నెవ్వడొ చెప్పుడు సరసులార__నటుడు.2 

4) కొరవి గోపరాజు సింహాసన ద్వా(తింశికలో వ్మకమార్కుని కడ కొకడు 
వచ్చి నాలుగు భాషలలో దీవించి, తన "పేరు కనుగొనమని పొడుక కధ వివరించును 

అది యిట్లున్న ది. 

“నా పేరు ఆరక్షరాలు. అందులో మొడటి అక్షరము తీసినచో నేను అశ్వ 

వేదినగుదును, మొదటి రెండక్షరాలు తీసినచో నాట్యక ర్త నగుదును.నాలుగు తీసినచో 
చాల నేర్పరిని. అన్ని అక్షరాలును కలిపి చదివినచో బుద్ధిబలముగల (పొఢుడను.. 

నేతివీరకాయవలె గాకుండ సార్ధక నామ ధేయుడను..” 

అకతని'పేరు *దతురంగ తద్ జ్ఞ) అని రాజు సమాధానమిడెను. 

[సింహా సనద్వా (తిన్ 247,48] 
“i 

1 ఆంగ్లో చా వారణములు గుమ్మా శంకరరావుగారి “పొడుపుకథలు”... 

నుండి 7 కోనబడినవి. |పింటు. 1975. మార్చి. ఆ(పాసాణ కాం 

[పచురణ, 

2 చాటుపద్యరత్నావళిం పుటం 1". 



406 తెలుగులో చి తకవిత్వము 

ఆధుని కౌం(ధ సాహిత్యములో కొన్నీ పొడుపు కథలను గుమ్మాశంకరరాపు 

గారు గుర్తించిరి.1. వానినిట పేర్కొనుచున్నాను ఒకదానిని గూర్చి వర్ణించిన అది 
ఫొడుపు కధ అగును, 

(1) “బడిపంతులు” సినిచూలో “బూ వాడమా, బూచొడు 

బుల్లి పెళ్తైలో ఉన్నాడు 09 

సమాధానము =... 'బెలిఫోను 

(2) “మేరానాస్ జేకర్”లో _ “పిల్లికి ముందు రెండు పిల్లులు 

పిల్లికి వెనుక రెండు సీల్లులు 

పిల్లి క పిల్లికి మధ్యన ఒక పిల్లి 

మొత్తం పిల్లుల సంఖ్య ఎంత? 

సమాధానము ;_ 

(3) “ఇల్లరికంల _ _ ఒంటికాలిపైనుండి, హఠయోగ నిదలోనుండి 

గుట్టుగ దనపని సాధించునది, వివరిస్తావా చిన 
దానా? అంవే....“కుక్క.గొడుగు” అని ఆమె 

సమాధానము కాని *కొంగి అతని సమాధానము 

(40 “మంగమ్మ శవధథింిలో _ 

రొజు “నువ్వులలో పుట్టీ నువ్వు ౨లో పెరిగిన * న్నదానా! 

నువ్వు గింజకంపె చిన్న ఆకు ఉన్న చెట్టు పది 

దానికామె *ప్పవ్వులవో పట్టి పువ్వులలో పెరిగిన ఓ రాజా!పువ్వలలో మూడు 

రంగుల పువ్వు పూచే చెట్టు ఏదీ?! _ఆది వెలుతురు చెట్టు, 

పొడుపు కథల గూర్చి నేను చెప్పిన నామమ్శాత మె, వీనిని గూర్చి 

సమ్మగ పరిశోధన జరగవలసిన అవసరమున్నది. ఇందు కసిరెడ్డి వెంకటరెడ్డిగారు 
కొంత ఇప్పటికే పికోధన చేసినట్లింక చేయచున్నట్లు వారి వ్యానమువలన తెలియు 
చున్నది,2 

న. ను అజాత. అసలాకవడాక యాలో 

1. పొడుపు కథలు* పుట. ర- 609 + పచుగణ, ఆం, [వసా.అరా, 19.5 

మార్చి, 

2, వివేచన [పచురణ.డి సెంబరు. 195 తెలుగుకాఖ* ఉస్మానియా 

విశ్వ విద్యాలయము హాదరాఖాధు. 
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ఫ్ర నల్లెంట్లు 

ఈ నల్లెంట్లను చిత కవిత (కింద చెప్పినవాడు అప్పకవి యొకడే. ఆతడె దది “| న్ య్ 
నను లక్ష్యము చెప్పినాడు కాని లక్షణము పేర్కొనలేదు. 

(బౌణ్యంలో దీని అర్ధమిట్లు చెప్పబడినది; నల్లెంటి కావ్యం “Linking, 
coupling (అంటిపెట్టుట) Connecting. A sort of conceit in poetry 
where in certain words are capped or the names of places & etc 
are used in a double sense as Turn-bridge. Ox-ford & 6౦ 

అప్ప కపి చెప్పిన లక్ష్య మీ క్రిందిది ([అన్బక ఏయము_4.. 540] 

కం॥ నారదముని శార్దూలము 

కూరిమి నజినంబు గవ్పుకొని వేడుకతో 

నారాయణ వాసమున క 

నారత మెతెంచు ననగ న ల్లెంటులగున్ 

ఈ సల్లెంట్లకు (బొణ్యంలో అర్థమున్న దని చెప్పి దానితో లకత్యము ను 
సిమున్విలుంచి చూసినది గుమ్మా శంకరరావుగారు.! వారి వివరణను “కణ్లందులో 

కనా రదముపీ*”” పదం విడిచి మిగిలిందంతా ఇచ్చిపూర్తిచేయమంటారు శార్టూలం. 

అజినం, కప్పుకోవడం ఏమిటీ? అని అసందర్భంగా తోస్తుంది అప్పుడు “నారద 
ముని” పదం చేరిస్తే అజినం కప్పుకోవడం సదిబే, సమన్వయం _ కుదురుతుంది. 
ఏదైనా Capital Letterతో ఆరంభించే పదంతో కూర్చాలని అదే నల్లెంట్లలో ని 
ఏశేషం, అని తెలుస్తుంది. అవధానంలో ఇచ్చే సమస్యకు నళ్లెంట్లకు భేదం ఉంది. 
సాధారణంగా సమస్యలో చివరి పాదాన్నిచ్చి పూరి చేయమంటారు. నల్లెంట్లలో 
ఇంచుమించు పద్యముంశా ఇచ్చి ముందు ఒకటి రెండు పదాలు మినహాయి సార్రు, 
రెండింటిలో నుఅసందర్భో ము తొలగింపబడి సందర్భ సూ ర్తినికలిగించడం.. ఉంటుంది”) 

ఇక్కడ గమనింప దగిన అంశములు కొన్ని కలవు. రెండుకదముల నంటి 

పెట్టుట. అంటిపెట్టబడెడి వదము కూడ ఒకరి పేరో ఒక (వదేశము పేరో అయి 

ఓ వారి తెలుగులో చితక విత్వము వ్యానం* “తెలుగు” 
ఎత మాసిక ప్మతిర July-Sept (€= |వపచురణ. తెలుగు 

అకాడమీ. హైదరాబాదు. 
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యుండవలెను, వానిలో ఒక పదము మ్యాతమే ఇచ్చెదరు, రెండవది సరియెనది. 

అంటి పెట్టబడవలెను. ఆ రెండు శదములను కలిపినప్పుడు, మతొక అర్థము రావలెను. 

దీనిని బెట్టి కకనారదముని?) “శారూలము రెండింటిని అంటి పెట్టినపుడు “నారద 

ముని కేస్టుడు” అనెడీ అర్థము గోచరించి, అసందర్భ ము తొలగించబడి కశార్లూ 

లము” నకు గల (పత్యేకార్హము తొలగించబడినది, 

అప్పకవి నిల్లెంటులగున్ అని న ల్రెంటుకు బహువచన రూషము వాడినొడు. 

కావున లక్ష్యములో రెండు నల్లెంటు లుండి యుండవళెననెడి శంక పొడమును. ఇట్లా 

చూచినచో నారాయణ వాసము అనునది మజియొకటి గోచరించును. వాసమున 

కనారత మేతేంచుి నన్నస్పుడుు ఏ వాసము? అనునది అర్హరహితము. దానికి 

“నారాయణి” పదము నంటి పెట్టినపుడు “వె కుంఠము? అనెడి అర్థము స్ఫురించును., 

ఇట్ల, పై అక్యమున రెండు క ల్లెంట్టుకలవు. రెండు పదము లంటి పెట్టబడీనప్పుడు 

ఒకే పదమై, సమానమైై ఒకే అర్ధము నిచ్చుచున్నదని కూడ చెప్పవచ్చును , 

క) ఇచ్యావాక సంభఘట్టనము 

“ఇచ్చావాక్యో సంఘట్టన రచన అష్టావధానములోని దత్త సది వంటిది. ఇట్టి 

రచన Frencb, English భాషలలో కలదు. వానిని BOUt5, Rimes ఆం ఏరు, 

ఒక యున కవిని ("పేమించిన అమ్మాయి ఆతని కఏతాశ క్తిని పరీక్షిం మటకు please, 

Teas, moan, bone, అను నాలు మాటలను ఇచ్చి తనను గూర్చి ఒక 

పద్యము చెవ్ప్వుమన్నదట అతడు చెప్పిన పద్యమిది. 

“To a form that is faultless, a face that must please, 

Is added a restless desire to-tease, 

O! how may hard fate 1 should ever he-moan, 

Could I but believe she’d be bone of my bone’! 

దీనిని బట్టి పృచ్చకులు కోరిన సం ములనే అర్హవంతముగ్య సందర్భాను 
సారము కూర్చి ఆశుకవి పద్యమును చెప్పును. అదే ఇచ్చావాక్య సంఘట్టనమని 

1 తిరుపతి “సాహిత్య నమితి వ్యాసావళిలో జి.యన్ రెడ్డిగారి 

“తలుగు పాశ్చాత భావలలో చితక విత్రం- పోలికలు*_ 

వ్యాసము* 
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అన కచ్చు. చితముగా పూర్తి చేయబడును గనుక చిితకవిత్వము (క్రింద దీవిని 

అప్పకవి చెప్పినొడు, 

అప్పకవి లక్ష్య సద్య మ్మీకిందిది. అప్పకిపవీయము, 4.567. 

కం॥ తోటలు ల్నెస్సై యున్నవి 

తాబా దూటములుగావు కాపసులుండన్ 

వేటలు దామోదరు చె 

ర్లాటలు కున్నెశవులు మీధురాప్పరి చెంతన్ 

ఓకప్పర నర్షనము సందర్భ ముననో లేదా ఏదో వర్ధన నందర్భసు'ననో ఈ 
రీత్రి అర్హవంతముగా శబ్దములు వాడవలెనని అప్పకవి భావము కావచ్చును, అందు 

లోను (పాసిస్థలమున ఇచ్చిన పదములు (పయోగించవలనా అన్నది మణశియొక 

శంక అశ్తైయినచో ఈ చితమును దాదాపు (పతికఏయు ఏదో ఒక సందర్భమున 

చేసినాడనియే చెప్పవచ్చు ఇటువంటవి కొన్ని మచ్చుకు కావ్యములనుండి యుదా 

హరింప వచ్చును. 

1 కంసవై ర మాటి వర్షసి సందర్భము ముద్దుషళని, రాధికా నాంత్వనము. 

240. 

తేటలుగా జిగి ముత్యపు 

బేటలుగా6 బంచదార 'పేటులుగాంబూ. 

దోటలుగా చిలుకల 

మాటలుగా (గంసవైరి మాటలు దనరున్ 

2) పురవర్షన సందర్భము. పురాణం పిచ్చయ్య. విజయాశ్వ చర్మిత పూ.భా. 

1.20 

ఆ పరము రమా మణికి 

గాప్పరము తిరస్క తాల కాపురము ధరా 

నూపురము వుణకముల కుం 

దాష్షరము సురెందపురము దా బురణించున్ 

అవధాన సమయమందు మాతమే ఇచ్చావాక్య సంఘట్టనము ఛి తముగా 
కనబడును, 

3) బరా కమలాదేవి. ఛందోపహాంసి, ఒక పద్యమున్న ౧ విశేషములేదు, 

52) 
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ఫం పలుఖామా పద వ్రములు 

పద్యము నందొకౌొక్క- సాదముగాని పాదభాగము కాని ఒక్కక్క 

భాషలో (వాయబడుటను సలభాషాపద్యము లనవచ్చును. అనగా ఒక పొదమొక 

భాషలోను మజియొక పాదము వేతొక భాషలోను (వాయుట, 

ఈ విధముగ రచింపబడిన పద్యాలకు Macaronis verses అని 

ఆంగ్లములో అందురు,1 

సాధారణముగ సంస్కృృతాంధములతో లెలుగుపద్యము నిర్మింపబడు 

చుండును, కనుక ఆది ఈ చిత్రము (క్రింద పరిగణింపబడుటలేదు. భాష ఏదై నను 

తెలుగులిపిలో (వాయుదురు. 
ఇందులో మూడు రకములు కనపడుచున్నవి. (1) ఒక్కొక్క-పాద 

'మొక్కొాక్క భాషలో రచియించుట. (2) భా షామి శమము, (3) అన్యభాషా 

పద్యములు. 

(1) పాదమునకొక భాష. 

ఉదా: (1) గ. వేలు కవి. అష్టభాషా సీ వము, (ప. రా, వేం, వి. వి. 876. 

ఇందు [సాకృత, శొౌరసేని, మాగధ, పైళాచి, చూళిక్క అప భంశ్క సంస్కృ 

తాం ధములున్న వి. మొత్త మీ యెనిమిడియు వరుసగా ఎనిమిది పాదములందు 

పొందుసబిచబడినవి. అష్టభాషా సీసమును "పేరు దీనికి తగియున్నది. 

స కాయమాన స్పేజీశోయ ధమ్మిళ్ళ పజ్జల్ణ యనిజ్ఞాళ్ళా సరిసపాయ 

చాయః (నాకమన స్విసీలో కధమ్మిల్ల పర్షన్య కవిద్యుతి సధృశపాద..] 

పురవదేవ్వ ఏదాణ గరువమ రోజ్ణి దుఃఖట్టజాద విజేత కళనసీహ, 

భాయః [పూర్వ దేవ వితానగర్వ మదొద్ధత గజజాక విజవనసి కలనసింహ. ] 

చళనళాళ శనిళంతళ భత్తచిందితి సళసమ స్తన శకేళిపాళియాద్ 

చాయః [చరణసారస నిరంతర భ క్రచింతత ఫల సమర్ధన కేళి పారిజాత .] 

ముకన నూతన ధేరతిత శవళ్ళ హముహగ ననిజ్ఞగల్లా నగునదుదీన 
ధాయః | మదనసూదన ధాతృ |తిదశ వల్లభ ముఖ గణనీయ కల్యాణ గుణ ధరీణ. | 

CT tet ta pa rele Laanaen heananaans lable bine eaan maaeaaen] 

1, తిరుపతి “సాహిత్యనమితి వ్యాసావళి.” జి యన్ * రెడిగారి 
gr 

“పాళ్చాత్యభానలలో చితక విత్యం” వ్యాన. 



తేలుగులో చి[తకవిత్వము 411 

తే॥గీ॥ కందక చళాచలఖ్కణ పంధుళొళి 

(గంధ గజరాజ రక్షణ బంధురాళి) 

ముహయ ముఖధికరీ హెదుమహాకడుయ 

(మగువ ముథాశ్చర్యో హేతునమ సమూహ 
(సంస్కృతం. ఆజవంజవ జలధి మగ్నా కైత్తతరణ్ 

(అచ్చతెలుగు) మబ్బు పూవుట్టువు బిడారు మగువ జే(డ 

ఉదాః... (2) ఆదిభట్ట నారాయణదాసు. 19_5_1931.న చెప్పినది. పుట, 97. 

సంస్కృత పారశీకాంగ్లేయాం(ధ చతుర్ణభాషా సీసము. ఈ నాలుగు భాషలు 

వరుసగా సీసము నాలుగు పాదములఆందును కూర్చబడి, దిగువ కేటగ్తిన 

ఆర్మ ధాంగ్లేయ పారశీక సంస్కృృతములు వరుసగా పాదముల రచించబడినవి. 

స్స్ (భాజతే కుక్కు కేశ్వర మాంవాలయాభ్యాం నభశ్చుంచి సౌధాంత రేణ 

హాసిల్హ మీషజహో తాబ్బమాన బిహిషన్తు సౌఫిర్ణిహేరసాఆ 

రాపు సూర్యారొవ్షిరాజా బహోదుర్ది చారిటచితాల్ ప్లెజం(ట్బ'ర్మఏ 

చదువుల పుట్టిల్లు చల్లగాలి న్వెదజల్లు బొగ్నడ్తలి వెల్లజల్లు 

తే గి॥ మేటిపంటల 'శుంకి కల్మి మెడ అంకి 

జెకుటొ యూస్టిసిజె 

మర్ష పీర్వో జవాల్దవాల్ మీర్ణనాన 

పీఠికాపురను స్త్రి (తిపిష్టవమివ, 

ఉదా: . (3) అష్టభాషాదండకము. ఛినతిరుమలాచార్యులు. 16వ శతాబ్ది. వ్ 

[2] భా పూమి| శె మము 

పద్యము మొత్తముమీద కలు భాషాపదములు వచ్చు నట్లు రచించుట ఇందలి 

చ్మితము. ఏ భాషాపదమైన నేపాదములో ఎక్కడై నను రావచ్చును 
ఉదాః.. (1) పంచభాషి. చాటువు. మాలిక. ఇందుమూడు కందములున్న వి 

కందమాలిక ఆనవచ్చు. ఇందు తెలుగు, సంస్కృతము హిందీ తురకం, ఇంగ్లీషు 

భాషలున్న వి. 

1, ఆం|ధవాజ్మయచరి[ త. కులీ) ఆ వ్ 9, (వచురణ, ఆంధ్ర 

సారన్యతీ పరివశ్. 1979: | 
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తాజీ ములా జాలిడ 

బాజొల్బా జార్లునిండ వాజూఫొజు 

లేజీ ధ్వనివే జేయగ 

బై జీరౌజారు కండువా జలారా. 

'పెజారుల పె జెరగ 

గాజుల కరకంకణముల కాజాలసతు 

ల్లాజలు వేజల్లగ సురో 

భూజముకియ భూజనులకు భోజనములు బల్, 

(పైజులు తాజిమ్ముచు నో 

గోజారావీజ గానకోజిమ్లుందే 

యౌజుమ్మీ నాజివియని 

యీజీగా జెప్పవచ్చు నే జనుడై నన్. 

[నా దెళ్ళ పురుషోత్తమకవి (వాసినది ] 

(2) ఆంగ్లాం[ఛముల పద్యములు. 

1. సీస॥ నేర్చున రాజమం్మడి చెన్ననగరుల జదివి వీయేనయి పొదలి యిర్వ 
దేండ్రయీడున దెల్వియెనగ సయిన్నన సైంటు టీచరు వనిచేసి పిదప 

వ్ అష ధర చ wm. 0B bis 
టయలై ప్లీడరీ వెరవన సల్పి సిటీక్టైతండి బోర్ల సిడంటువైతి 

మెడా స్లెజిస్లెటీ న్మెంబరై వరుసగా బై కెక్కి. య క్షింగవర్నరునయి. 
aa) ap) ర రా ఓ 0 

తే॥గీ॥ నేడు వైస్పాన్సలరు వని నెటప్పచుంటి 

"వీర తెను సమకు దెల్లు వారికెల్ల 

నిండు పేరెచ్చినావు నూ బేండ్లవరకు 

బెంపు మీజంగ నీవు నీబిడ్డలెల్ల 

నందరు న్మెచ్చ హాయిగా నలరినావు. 

| సర్, కూరా వెంకట రెడిని గూర్చి. ఆదిభట్ల నారాయణదాసు వాసినది, | త్రి ద ద్ ( 
స్కట, 50. | 

2. ఇటువంటిదే వీరు చోడవరం డి, సికు మునసబు బ్యురారాజ లింగశాశ్ర్రి 
em 

గూర్చి (వాసిరి. 1 పల్లవి. 

శకలాల: 

1, చూ ఆదిభట్ల నొరాయణచాను* వుట, భక్షి 
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“ఫెర్వెల్ళేక్వెల్బీ రాజలింగ_శర్వాబీ[సి మ పాదజల జాతభృంగ 
(3) వ్యసహా దికాంధ, హిందీభాషలు. రెండు కందములు 

కం॥ బసకు మూ పైసలు, వస్తే రావచ్చు మీకు వాంఛదలిర్పన్ 

సస్తాగ సరుకు లిస్తుము, పస్తుం'కే లా భమెమి పలుకొడు త్వరగా. 

కం॥ సప్తేస స్తిమి పాపా వస్తామని మోటువారు వర్తకులకు మా 

టిస్తే తప్పమటంచును, మసానుల మాడ్కి. మాటిమాటికి నగుచున్, 

(అజ్మతుల్లాగారు. సంతను గూర్చి, చాటుపద్య రత్నావళి. పుట. 149) 
(4) శాకములో సంస్కృృతాంధములు. 

“ఆంబలి ద్వేషిణం వందే 

చింతకాయ శుభ[ షదం 

కూర గా య కృడతా(తాసం 

పాలఆనేతి (ప్రియం గవాం. 

పెళోకములో అంబల్వ్కి చింకశాయ మున్నగు  తేలుగువదములున్నట్లు 

కనబడుచున్నది, కాని అర్హము జూచినచో అదికూడ సంస్కృత పదాలే అని 
టోధవడును, 

బలి = బలిన్సి ద్వేషిణం = ద్వేషించువాడై న, చింతకాయ = [తనన 

గూర్చి] చీింతించువారికి, శుభ్యషదం = శుభ్రము కూర్చువాడై న, తు దరగాయ = 

చెడుదైన సర్పమునకు (కౌళీయునక్సు, కృత్యాతాసం = భయమును కల్లించువాడైన, 

గవాం = ఆవులను పాలనే = రడ&ంచుటయందు, అతి పియం కా మిక్కి-లి పేమ 

కల్లినవాడును, అగు అం = విష్ణుమూర్తికి, సందే = నమస్కరించుచున్నాను 

(ఈ) అన్య భా మాపద్యములు 

కేవల మాం|ధెతర భాషలోనే (వాయబడిన పద్యము లివి, 

ఉదాః_ (1) (పాకృతసీసము నొకదానిని. ధరణిదే వులరామమరం్మతి దశావరార 

చరిత. పుట. 159లో (వాసెన, “అనుచ్చుపాక్ళతో డిత వై దగ్గి (వస్తు తింపి” జను 

సందర్భానుసారదు పద్యము (వాయజడినది. 

(2) హిందూస్హానీలో రెండు సద్యాఆను కమిటి సేరమదొరగారు తన 

యాదవ్మాదీ శోపాథ్యానమున |వాసినారు. 1. అందులో ఒకటి మచ్చుకు. (1-66 | 

1, మచిలీపట్టణము. (పింటుం ళీ ౪ 
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కం11 చెర్షయె పుద్ద్యా బావా, భూల్లయి మేరీ సెదో స్తీ పుథలీ యేకొః 

బెల్లయి నాచ్చె నాచ్చె దిల్లయి బత్తుయ్యి మర్యు దేఖీభేజ్సీ, 

3) ఆంగ్లములో పద్యము నాదె శ్రవారు (వా సిన జాబులోనిది. 

కం॥ ఓమోస్టాసర్హ్బారి, నై నైమైండైథింకు దట్యు మై ఆనె స్పై9ం 

డ్మేమైండ్మీ ఎజ్వన్నా,ప్టీ మెన్ హుమ్యూశఫోజు దేషుడ్చీ లైక్డ్. 

4 గిడుగు సీతాపతి గారి “భారతీ శతకము” వ్యావహారిక భాషలో (వాయబడినడి. 1 

“= ఒర్హ చిత్రము (అ నెకార్ద కావ్యాలు! 

పదముల కున్న నానార్ధములపట్టి, పదను లు వేజ్రై ఉచ్చారణా రీతిని బట్టి 

పద్యము నిర్మింపబడిన నందర్హ చిత మున్న దని చెప్పవచ్చు. ఇట్లు కావ్యమున రెండు 

మూడు వద్యములనే గాక కావ్యము మొత్తమున ఈ అర్ధవైచ్చితిని పాటించి రచన 

చేసిన కవులున్నారు. అట్టి కావ్యముల ననేకార్డ కొ వ్యయము అందురు. 

ఈ చ్మితమునకు మూలము శ్లేషాఒంకరము, ఇది శ్లేషచమత్క్శతిపై 
నొధారగడినది. ద్వ్యర్థి, |త్యర్ణి మున్నగు కావ్యా లుదృవించుట దీని పరిణతి. సర్యవ 

సానమే యన జెల్లును. 

ఆంధ సాహిత్య పరిషత్స (తిక పట 241 to 246 లలో రాశీభట్ట 

(బహ్మయ్య గారిచే శ్లేష యొక్క €పయోగ కొట్లు చెప్పబడినది. *తక్కువమాట 

లతో సరసముగా నెక్కుడు భావను గలిగించుటక్కు కది కల్బనలను స్వభావ సిద్ధము 

జేసి మెటుంగు దెచ్చుటకును చాల వినియోగించు ఫే శష చదువమల మ" ప 

నద్భు తానందముల గూర్చును. 

“వదళక్షి నొండుగా గూర్చి” అనెకి రామరాజ భూషణుని మాట శ్లేష 
సహజ శక్తిని చాటుచున్నది 

ఉదా. 1) అఫ్వాభావికముగాం గాన్నించు కధల స్వాభావికము చేయుటకు 

(వసుచరి తము). 

2) ఒక్క_పోల్కి.ల కధల. జకుత్మా_రముగా నొక్కట దెల్పుటకు 

(రాఘవ పాండవీయము) 

3) “pe గూఢము ణో దిరస్కరించుటకు Cor 
aaa అనల నాం. TTR SARI ఆమా 

ఉ ఆ౦ వొం చరితం పు పుట 02. * (పచురనణ+ ఆం[ధసారస్వత పరివథ్ = 

19 9. |గ-ధకర్హం దివాకర వేంక టాశధానిగార్లు. 
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4) విరుద్ధాంశ ముల నొక్క_బ (పౌఢణుగా 'దెల్చుటకు (శృంగార 

వె,రాగ్యములు కూర్చిన శతకము, 

5) చదువ నింపుగా సుండని విషయముల మనోహరముగా డెలుప్పటకు 

(లోలంబి రాజీయము), 

ర) మనోహరముగా నీతుల నుననున కెక్కి_ందుటకు (కవి రాక్షసీయము). 

7) చమత్కారమునకు (సుచునో భిరంజనాదులు),, 
ఈ రెండర్ధము9 కావ్య రచనము ఎన తెర్పన 7 విధముల ఉపయోగించుచున్నది , 

పాశ్చాత్య అనే కార్ల కావ్యములలో హాస్యము చూ, [త మెయుండును. తెదుగున 

శృంగార వీర కరుణ, హాగ్య, ౩ శాంతర సములు (వకానము గ గలిగిన అనేకార్హ 
కావ్యము లున్న ఏ 

సంస్క తాం| ధములలో అనే కొర్ద 5 కావ్యాలున్న వి. 

పాళ్చా త్య భాషలలో కొన్నీ శ్రేషచమక్కతి గల వాక్యాలు, పద్యాలు గల 

వని జి.యస్, రెడ్డిగార (కింది ఏధముస సోదాహరణముగ వివరించిరి.! ఇవి 5 ఉదా 

హారబము .., వాసిని యధాతధముగ "పేర్కొనుచున్నా ని. .*శ్తేషర ఎన రాంగ్రముోలో 

‘DParonimasia’ అనిపరు. Hebren, Greek, Latin ఇత్యాది భాషలలో 

రరాడ కవులు శ్లేషనమత్కృతిని కొంత అభిమానించినారు. 
1) అప్పులవాడు 51661440 దగ్గరకుచెళ్ళి అశలూ వడ్డి యిమ్మని అడిగి 

నపుడు అతడన్నాడట. 

‘It is not my interest to pay the principal nor itis my princi- 

ple to pay the interest,’ 

2) Short road to wealth, అను 'పేరుతోగల ఈకింది పద్యంలోని 

శేషచమత్కృతి గమనింపదగినది. 
|) ll tell you a plan to: gaining wealth. 

better than banking, trade or leases; 

take a bank-note and fold it across 

and then you will find your money increases, 
Cessna ds కంత 

1, తిరువతిం “సాహిత్యా సమితి న్య ఆంవళిలో “తలుగు పాశ్చాత్య 

భాషలలో చత క వితుముం సేలిక లు వ్యానము. | మొత్తం వి ఉదా 

హరణముల. |= 
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it, 

ఆలుగులో చి తకవిత్వబు 

This wonderful plan, with out danger or less, 

keeps your cash in your hands and with nothing to trouble 

At every time that you fold it across 

‘T is plain as the light of the day that you double it. 

3) women పదోచ్చారణలో కలిగిన మార్పుల్ని పురన్కరించుకొని ఒక 

రచయిత ఈ (క్రింది పద్యంలో శ్లేషను సొటించి రచించినాడు, 
When Eve brought woe to all mankind 

Old Adam called her wo- man; 

But when she wood with love so kind 

He than pronouneed he woo-man. 

: ut now with folly and with pride 

Their husband’s pockets trimming 

The ladies are so full of whims 

The people call them whim-men. 

4) Rite, wright write, right. ఈ పదాలకు సంబంధించిన శ్లేష 

చమత్యశి. 

Write we know is written right, 

When we see it written write 

But when we see it writted wright 

We know it is not writtenright 

For write, to have it written right 

must not be written right or wright 

Not yet should it be written rite 

But write for so it’s written right. 

5) ఆ.గ్లభాషలో శ్లైషకావ్యాలు లెవుకాని రెండర్థాల్ని సాధిస్తూ రచింపబడిన 

సవాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటికి Equivoques అని పేరు. ఇట్టి సద్యాలలో 

మొదటి పాదంకోసాటు వరుసగా అన్ని పాదాల్ని చదివితే ఒక అర్ధం. చేసి పాదా 
లను మాతం చదిఒతే మరొక ఆర్థం స్ఫురిస్తుంది. ముసలి భర్తగల ఒక పడుచు 
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ఒకనాటి తన (సి మునికి ఈ (కింది పద్ధతిలో ఉత్తరం (వాసి తన భర్తకు చూపి 

పంపించిందట ఇది కం6170666కు చక్కని ఉదాహరణ. 

‘Ican’t be satisfied my dearest friend ! 

blest as I am in the matrimonial state, 

Unless I pour into your friendly bosom 

Which has never been in union with mine, 

the various sensations which swell. 

With the live liest emotion of pleasure, 

my almost hurting heart, I tell you my dear 

husband is the most amiable of men 

I have now been married seven weeks and 

never have found the least reason to 

repent the day that Joined us. My husband is 

both in person and manners far from resembling 

ugly, cross, old, disagreeble and Jealous 

monsters, who think by confinning (0 secure 

a wife, It is his maximum to treat as a 

bosom friend and confident and not as a 

play thing or menial slave, the woman 

chosen to be his companian, Neither party 

he says, should always obey implicitly 

but each yield to the other by turns. 

An ancient maiden aunt, near seventy 

a cheerful, venerable and pleasant old lady, 

lives in the house with us. She is the de- 

light of both young and old. She is ci- 

vil to all the neighbourhood around 

generous and charitable to the poor, 

53 
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Iam convinced my husband loves nothing more 

than he does me, he fathers me more, 

than a glass, and his intoxication 

(for so I must call the excess of his love) 

Often makes me blush for the unworthiness 

of its object, and wish I could be more deserving 

of the man whose name I bear. To 

say allin one word, my dear and to 

Crown the whole - my former gallant lover 

is now my indulgent husband, my husband 

is returned and I might have had 

a prince without the friendly I find in 

him, Adien ! may you be blest as I am un 

able ta wish that 1 could be more happy |” 
సంస్కృతములో అనే కొర కావ్యాలు, 

సంస్కృత కవులు కొందరు తమ కావ్యములలో “అర్ధ(తయవాచీ"” "పేరుతో 

మూడర్జములు వచ్చునట్లు ఒకటి లేడా రెండు శ్లోకములు [వాసినవారున్నారు. 
ఉదా;.. భారవి, కిరాతార్డునీయము. [5 _45, 

“జగతీ రణే యుకో హరి కొ నః సుధాసిత్ 8 

దాన వర్షికృతా శం సో నాగరాజ ఇవా విభో, 

ఇంచి. సింహము ఐరావతము, శేషుడు గూర్చి వర్ణన మున్నది. క్లే 
ఈశ్వర శతకము దేవీ శతకము, శిశుపాలనథ మున్నగు వానియందొక్కాక్క 

(తయవాదీక ఆదు. 

చతురర్ధి దేవీ శతకమున కలదు. ఇటువంటి చతురర్ధి పద్యములను ధర్మ 

"ఘోషుడు (వాసియున్నాడు. 1 

కాన్యములు; వీనీ వివరము కృష్ణమా చాకిగారి “సంస్కృతసాహిత్యచరి ఈ 

నుండి గైకొనదబిడినది, 2 

1, History of classical Sanskrit Literature by Krishna 

machariar, Print 1937.Madris. Page 372. 

బా "పు చె పుకీలు B72 to వ్ర 
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వేంక'పేళుని శ్రేషమాల్క శ్రీనివాసుని శ్లేషచూడా మణీ, శివ పసాదుని శ్రేషోల్లానము, 

వేంకటాచార్యుని శ్లేషచంపూ రామాయణమ్. చిదంబరుని 'శ్లేషచింతామణి 
చిదంబరుని రాఘవ యాదవ పాండపీయము. మూడు కథలను  జెప్పును. 

పంచకల్యాణ చంపువు...ఇది ఐదు కథలను చెప్పును. 

ధనంజయుని...“రాఘన పాండవీయము.” ద్విసంధాన కావ్యమ, 

“సప్త సంధాని అని ఏడుగురి జీవితములు ఏవరించు (గంథము. 

సోమ్మ పభ రచించిన “శ తార్టి కావ్యము * ఇందు నూజర్థములుండును, నాగ రాజు 

“భవశత కము.” వేజొక అర్ధము గూఢముగ ఉండును. దానిని పాఠకుడు. కనిపెట్ట 

వలెను, కావి ఎత్తైన పద్యము చివర ఆ అర్థము పేర్కొన బడును, 

భాన్క_రనూరి శబ్రోదాహరణము. ఇందు రామకథ కలదు? ఇట్లొక అర్థమున 

వ్యాకరణము బోధించును, 

సర్వ'సేవ “హరి విజయము నందు హరి విజయము కథయేకాక* చదర ౦గముళీ 

ఆట విధానము గూడ కలదు. 

తెలుగులో అర్థచి. తము. 

(వ హేశికలను లోగడ గమవించితిమిగదా. అవ సాధించుటకు తోడ్పడు నర్గ 

వైచ్మితియే ఈ అనే కార్థకావ్యాల రచనకు దారితీసినది. శ్లేషాలంకారము మూలమైనది 

సంస్కృతములో అనేకార్దకావ్యాలున్నట్లు తెలిసికొంటిమి. వానిని జూచి తెలుగు 

కవులిట్టి కావ్యాలు [వాయుటకు పూనుకొనిరి. 

సాహిత్యమున వై ఏధ్యము తప్పనిసరి. ఏదో ఒక కొత్తదనము తమ కావ్య 

సృష్టిలో కనదిడవలెనని అందుకు రాజులచే మెస్పు పొందవలెనని కవులు తహతహ 

పడిరి, అందుకు తగినట్లు పాటుపడజొచ్చిరి. 

ఇట్టి కాన్యములు [వాయుటకు కవి 'కెనబేసి శద్ధాధికా రమ్కునపార పాండిత్యము 

లవసరము. పింగళి సూరన కళాపూర్ణోదయములో చెప్పిన భాషాగోపనమునకు, 

భాషానులోమ విలోమమునకు చెందిన జద్యములను లోగడ గమనించితిమిగదా, 

పదముల విబుషచే సంస్కృృతాం[ ధ పదములు విడివడి ఆటు సంస్క. కారమును 

టు ఆంధార్థమును బోధించును. ఇందుల కుభయభాషలలోను కవి పండితుడై 

యుండవలెను గదా. అట్టు రోచింనబడిన పద్యము సంస్క్భతాం(ధభాషాద్వయ శేష 

కుధాహరణముగా చెవృవచ్చు. 
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ఒక్క. పదములో రెండర్ణములుండు నట్లోక పద్యము (వాయట కష్టము, 

పద్యమందంతటను శ్రేషను పాటించి 'రెండర్ధా లాపద్యానికే కల్పించుట మణి కష్టము. 

అంతక పై మెట్టుకుపోయి [వతి పద్యములోను ఆ రెండర్జాలను సాధించుచు కావ్యము 

మొ త్రమటువరటి పద్యములతో నిర్మించుట ఇంకెంత శ్రమయో వేటు చెవ్ననవసరము 
లేదు, 

రెండర్థాఆ కావ్యములో (పతి పద్యమొక ఆర్థమున నొక  కధాంశమున్ను 

మటొక అర్హమున వేశాక కధాంశమును తెలుపుచుండును. అట్లు ఒక ఆర్థమున 

కావ్యము యావత్తు చదివిన ఒక కధ పూర్తిగా చదివిన వారమగుదుము. అక్లే వేజొక 
కథ గూడ. అందువలన ఈ చ్మిత్రమును కథాగోపనమని యనవచ్చు. రెండు కధలను 
బోధించు దానిని ద్వ్యర్థికా వ్యనుని, మూడింటిని తెలుప్పదానిని త్యర్థి అనియు, అన్తే 

చతురర్ధి మున్నగు 'పేర్లతో పిలుతురు. 
అర్హమును దాచియంచుట ఇందు జరుగుచున్నది. కావున దీనిని అర్ధగోపన 

చితమని కూడ పిలువదగును. 

తెలుగుకవులు కౌందబు తము కావ్యముల శ్లేష పద॥౭ముల నక్క డక్కడ (వాసి 

వొందుకబచిరి. మచ్చుకొండు రెండు చూచెదము. 

ఉదా 2. (1) చేమకూర వెంకటకవి. సారంగధర చర్చిత, 1_1 
పీ) తనయభ్యుదయము నిత్యముగోరు నిజసహృ | ద్ద్విజి బుధ (వాతంబు వేడ్క నుండ 

గలెందు బొడగాన బడకుండ నడచినో । డమృత మె యీ రూక మయ్యేన, గ 

దనపాదముణకును తమ తలలకు-లంకె । పాటని దుర్గాధివతులు పల్క_ 
జల్లదనము గల్గు సన్మార్గవరి మేల్ | మాయన్న యని (వజల్ గాంచి (మొక్కు 

జార చోరాదులకు భీతి సంఘటిల్ల । నహిత చ్మకంబు లల్లల నాడ చుండ 

నేలె నారాజు కువలయమింపుదనఠ | నాడీతస్పక భరత మర్యాద వెలయ, 

ఇందు రాజు_చందుడు గూర్చి వర్షన గలదు. అసలు రాజు గుణము వర్తిం 

చుట శ్లేషలో చందుడి వర్ణనము గూడ వచ్చినది. 
ఉదా 2. (2) వి ఫాలవారి, శ్రీ శ్రీ చేం.చి.ర.కరము,పూ.భా.పుట 24. 

Gi నీవు సువర్ణకోశ తతి నేతవు నేనును యట్టివాడనే 

నీవు నమా(శిత్మపియ క వీశ్వరుండేనును నట్టివాడనే 

నీవు ముఖ (పభాసుర విశేషకవి పధితండవేనునున్ 

భానభువీవు నేనును సెభాసర యంగను వేంకటేశ్వరా. 
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అర్ధము క స్వామిపతమున, సువర్ష= బంగారు కోశ బొక్క_.సములయొక్క, 

తతి=సమూహముగల్క నేతవు=(పభుడవు 
కఏపక్షమున. సువర్ష=మంచి అక్షరములు గల, కోశ తతి=[గంథధసముదాయము నకు, 

నేతను= (త్రిప్పుకొ నుచుండువాడను, 

స్వామి ; సమా శిత =పొందబడిన,  పియక=ఇష్టుడెన, వి=ఈశుడవు. 

కపి $;. పొందదిడుచుండిన, స్నేహితులైన కవీశ్వరులు గలవాడను. 

స్వామి :_ ముఖమునందు చక్కగా (పక శిందుచున్న పుం్మడ్రముచేత “పేరుపొందిన 

వాడవు 

కవి ;_ ముఖోద్దవుడగగు ((ద్రాహ్మణుడై న) వి=విక్రాల్క శే=శేషాదార్యుని,క వుల 

యందు పేరు పొందినవాడు. 

స్వామిః_ భావమే స్థానముగా గలవాడు 

కవి :. భావ=పండితునివలన, (రామచం(దాచార్యుల,, భువు=పుట్టినవాడను. 

ఈ కవియే “హారి” శబ్దమునకు 12 అర్థములు వచ్చునట్లు “హరిశబ్ద (పయోగ 

చమత్క్యారమిని ఒక పద్యమును (శ్రీ.వేం.చి.ర కరము ఉ.భా 32) రచించిరి. 
ఉదా:.. (3) (తరి పద్యము. గ వేం కవి (ప.రా వేంఏవివి 874. 

కొం స్టరస త్యా సక్రాశయ 

నరకచ్చేదన ధురీణ నగరాజకరా 

సరసాదర కమలోదయ 

హరిహయ తనయా యజాహ్యయా పరమాత్మా. 

ఇది (తీమూర్త్య్యాత్మక (తలి కందము ముగ్గుకు మూర్తుళను (కోరి పద్య 

మున వర్షించుట సందర్శ్భోచితముగ నున్నది, 

షి (తింశదర్ధ పద్యరత్నం. పోకూరి కాశీపతి. 

ఆ॥వె॥ భూరి జఠర గురుడు నీరజూంబిక భూతి 

మహితకరుడ హీనమణికలాప 

డలఘు సడ్లబేళు డ్యగగోపుడు మహా 

మర్త్య సింహు దేలు మనల నెప్పడు 

ఇందులో 1. గణపతి 2. శివ 3, (బహ్మ 4 విష్ణు 5 ఇంద 6 అగ్ని 

7. యమ 8. నిర్భతి 9. వరుణ 10. వాయు 11. కుజ 1. అష్ట దిక్సాలక 

13, నవ్మగహా 14, సూర్య 15. ఛ ఎద 16. సమ్ముధ 17. మఘ 18. హినువన్న 
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గేళ్వరో 19 ఆదిశేష 20. గరుడ 2 . గజేంద్ర 22. ఆంజనేయ 23. నందీశ్వర 
24. వీరభద 25, కుమారస్వామి 16. మన్మథ 27. నారద 28. దత్తా కేయ 29, 
విశ్వకర్మ 30. వీర్యబహ్మ. లనుగూర్చి వర్హనమున్నది అనగా ఈ పద్యము 
ముప్పది వేర్వేరు విషయములనుగూర్చి అర్థము లొసంగు చున్నదని చెప్పవచ్చును. 

శేషకావ్యములు వేలు అనేకార్థ కాన్యములు చేజని తెలిసికొనవలెను, 

దాదాపు నిండుగా శ్లేష చమత్కృతి గలిగిన కావ్యము 'శ్లేషకావ్యము. _ ఉదాః... వసు 
చర్మిత. ఇందొకే కథ ఉండును. (పతి పద్యమున రెండర్ద ముల రెండు కథలుబోధింన 
దడుచు కావ్యము మొత్తమట్లు నిర్మింపబడిన ద్వ్యర్థి కాన్యమగును. 

ఉదా :. రాఫవ పాండవీయము. ఇళ్లు | త్యర్థి, చతుర్ధ కావ్యములును. 
తెలుగులో అనేకార్డ కావ్యములు మూడు విధములుగ కన్పడుచున్నప, 

1. ద్వ్య్యర్థికొవ్యములు 2; (త్యర్ణికావ్యముబు 3. చతురర్తి కావ్యములు. 

లేం ద్వ్యర్థి కావ్యములు ౬ 

తెలుగులో మొదటి ద్వ్యర్థి కావ్యము రాఘవ పాండపవీయము,. రామాయణ 

భార తార్థములు రెండు జోడింక్షబడి (వాయబడినది, దీనిక ర్ర పింగళి సూరన. ఇదు 
వంటి కావ్యము లద్భుతము గొల్బును కనుక చిత్రము (కింద వరిగణింపదగును, 

ఈ కావ్య నిర్మాణ మద్భుత కార్యోమని పింగళి సూరన యిట్లు చెప్పియున్నాడు. 
| [రాఘన పాండవీయం, [10] 
శ్రా రెండర్థంబుల పద్య మొక్క_టియు నిర్మింప శక్యందటు గా 

కుండుం దద్గతి కావ్యమెర్ల నగునే నోహోయనం జీయదే 
బాండిత క: బున నందునం దెనుగు కబ్బందిద్భు తం బం(డు ద 

తుండెవ్వాడిల రామభారత కథల్ జోడింప భాషాక లిన్. 
ఏదో ఒకటి రెండు పద్యములుకాక కావ్యనుంతటను (పతి వద్యమున రెండు 

కథల క్ర్ణము వచ్చు నట్లుగా రచింపలెనన్న చాల విధముల రెండర్హములు సాధింపవల 
సిన అవసరమున్న ది, తానేయే విధముల సనుసరించి కృ తాద్ధడయ్యెనో శః (కింది 
సీసములో పింగళి నూరోన వివరించియున్నాడు. (రాపాం 1.17). 

లాల 

కీని అర్హ వివరణను కొరకు (తిపుర నేని సుబ్బారావు *కవిసింవా కాశీ 
పతి_కీవితం* సాహిత్యం” |గంథ అనుబంధము. పుటలు. 75 10 89, 
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స్స ఆంధ్రభాషా సంస్కృ తాభిభాషో శ్లేష 

యొక్కొాకచోఐ నొక్కొాక్కచోట 
నుచిత శబ్ద శ్లేష యొక్కొకవోట స 

ర్హశ్లేష యొక్కొ_కతతిని ముఖ్య 
గౌణవృ త్తిశ్తేష ఘటన యొక్కొకతటి 

నర్జాన్వయము వేరె యగుచునునికి 

శబ్దాన్వయ విభేద సంగతి యొక్కొాక్క 

తలినివి యొకొ.క్క_ తలీని రెండు 
'తే॥ గః మూడు గూడుటయునన సముజ్ఞ్వలముగ 

నాకు దోచిన గతి వెష్క పోకలమర 
రాను భరత కథలు పర్యాయ దృష్టి 

జొచు సమతుల కేర్పడ నాచరింతు 

ఇట్లే పెక్కు పోకడలతో శ్లేష చమత్కృృతిని పాటించి (త్యర్థి చతురరి 
కావ్య నిర్మాణము చేయుచుందురు. 

రాఘవ పాండవీయమునుండి మచ్చుకొళ పద్యము. 

కం॥ ఏనియతనిం దనపై నిడు 

కొనియేగి నియమికి దగని ఘోరా ర్తి యొన 

ర్చినవాడ షీకు దండ్యుడ 

నని తను దెలుపుచును వారి కళ్చనసేపెన్. | 1-28] 

రామాయణ నర మైన అర్థము, 

సె ఘట్టములో దశరథుడు మునిబాలుని ఏనుగనుకొని చంపిన పిదపఅతనిని 

దీసీకొని తల్లిదండ్రుల కప్పగించును 

భారత పర మైన అర్ధము ఏ ఒక ముని తన భార్యతో లేడిరూశమున (కీడించు 

చున్నప్పుడు పాండుూజు వారిని చంపును, తర్వాత పళ్ళా శావము “విని యతనిందన 

టైనిడుకొని* అనగా నిందను తనపై మోపుకొన్సి అని అర్ధము. 

ఇంకను ద్వ్యర్థి కావ్యములు; 

2, రామరాజ భూషణుడు.._పహారిళ ఎందనలోపా వ్యానము, 

3. పిండి పోలు లక్ష్మణకవి -రానణద మ్మీ యము లేదా లంకావిజయము, 
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4 బుక్కపట్టణం వేంకటాచార్యుడు _.అచలాత్మజాశరిణయం. 

5, పోడూరి పెదరామా మా త్యుడు-శినరా మాభ్యుదయము, 
ర్, మంతి పెగడ సూర్య ప కాశకవి_కృష్ణారున చరిత. (సుభ ద పారిజాతా 

పహరణ కథలు జోడింపబిడినవి.) 

Tt: కొ త్రలంక మ్ఫుంత్వ్యుం జయరవి_ ధరాత్మజాపరిణయము 

8. సింగరార్యు కవి._.రాఘవవాసు దేవేయము.. 

ఫ్ర చెన్నకృష్ణకవి.యాదన భార తీయము. 

10 మరింగంటి సింగరాచార్యులు...రామకృష్లవి జయము (అలభ్యము,.) 

bg కృష్ణాధ్వ రి-నై ష ధపారిజాతము, 

12. గాడేపల్లి కుక్కు కేశ్వరరావు_యేయికృష్ణీ యము. 
13. మ్మికాల శ్రీనివాసాచార్య కవి_సౌగంధిక పారిజాతీయము. (భారత 

భాగవత కధాశ్తేష కలది.) 

14. శ్రీపాద వేంకటాచలకవి_రామకృ ష్టోపా ఖ్యానము 
15, మైనముపాటి కా మెళ్వరామాత్యకవి_.యాదవ రాఘవీయము. 

16. రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ._భారతగర్భ రామాయణము. _ (మొత్తము 
పద్యము రామాయణార్హ ము నుగర్భి తవద్యము భార తార్థము నిచ్చు చుండును. 

17. కొత్తపల్లి సుందర రామకవి వనుస్వారోచిషోపాఖ్యానము,  ఏనిలో 
కొన్ని వికాలవారు తెలిపిరి. ! 

లై. (త్యర్ధి కావ్యములు 

మూడు కధలనుజెప్సు కావ్యములను (త్యర్తి కావ్యము లందురు, (పకి 

పద్యములో మూడుక ధల కర్ణము వచ్చు నట్లు రచియించుట ఇందలి అద్భు త కార్యము, 

ఉదాః. (') నెల్లూరి పీ? రాఘవకవి_.యాదవ రాఘవ పాండవీయం, ఇందు 

కృష్ణునికధలు, రామాయణ భారతకథలు చెప్పబడును, 

అందుండి ఓక పద్యము కిధ్మాపారంభము...1, 

ఆ॥ వ (శ్రీలకిర వు బహుళ సితభాను కులు లకు 

నాటపట్టు సజ్ఞనాస్పదంబు 

నుహి నయోధ్యకాంతి మధురసాలోజ్ఞ్వల 

నాగపురి దనరు నవ్యలీల. 
ఆబాల వల. పాలక సు పజ చాపం సాతతా!. 

ఒ “కథాద్యయ కావ్యములు” వ్యాసము. భారతి. 1953 జూస్ 
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యాదపకిథ : శ్రీంకు+ఇరవు= సంపదలకు స్థానము, బహుళసిత భాను+కులు 
లకున్ + ఆటపట్టు= పలువురు చంద్రవంశపు రాజులకునికిపట్టు, సజ్ఞన+ ఆస్పదంబు = 

సజ్జనులకుచోటు, మహిన్ =భూలో కమున్క కాంతిన్ = తేజమున, అయోధ్య=జయింప 
నలవికొనిది, సాల+ఉజ్ఞ్వ ల=(పాకారములచే శోభానంత మైనది, _మధుర+నాగ+ 

స్పరి= మధుర అనే పట్టణము, సవ్యలీల: నూత్న ఏలాసములతో, తనర్చు = ఒప్పు 

రాజులైన యాద వులకు ముఖ్యపట్టణము, మధుర. 

పాండవకథ; మధుర=ఇంపైనది, చూడచక్క నిది, నాగపురి=హ స్టినాపురము 
(కురుపాండ వుల రాజధాని) నవ్యలీలల దనర్పును, చం దవంశపురాజులైన కరు 

పాండవులకు రాజధాని హాస్పినాపురమా. 

రాఘవకథ;:ః బహులసిత భానుకులులకు = విఖ్యాతిగాంచిన సూర్యవంశ 

త తియులకు, మహిన్ + అయోధ్య-+నాగవురి తనర్చ్బు=అయోధ్య అనెడి పట్టణము 

కలదు. సూర్యవంశరాజుల రాజధాని అయోధ్య 

ఇంకను (త్యర్తి కావ్యములు ; 

(2) అయ్యగారి వీరభ్యదకవి_రాఘవ పాండవ యాదవీయము. 

(3) ఎలకూచి (భట్టర) బాలసరస్వతి. రాఘవ యాదవ పాండవీయము. 

(4) పోకూరి కాశీపతి. సారంగధరీయము. (ఇందు శివ, చం[ద్క సారంగ 

ధరులపేర్లు మూడు కలిసి వచ్చేటట్లు సారంగధరీయము అని కావ్యము పేరు. సరి 
పోయినది సారంగధరుడై న ఈశ్వరుని కథ, (పార్వతీ కల్యాణం మృణాంకు 

డైన చందుని కథ (తారాశశాంక |క్రణయగాథ.) రాజరాజ నరేందుని కుమారుడై న 

సారంగధరుని కథ జోడింషబడి కావ్య నిర్మాణము జరిగినది. 

ల చలం కావ్యములు 

(1) నల యాదవ రాఘవ పాండవీయము.” తాను రచించినట్లు మరింగంటి 

సింగరాచార్యులు శుద్ధాంధ నిరోష్ట్య సీతాకల్యాణము కృత్యాది 17వ పద్యములో 
ఇట్లు చెప్పుకొనినాడు. 

నల యాదవ రఘు పాండవ 

సలలి తురీయార్ల కావ్య సంశ్లేష కృతుల్ 
మెలమి దశస ప్రహాయన " 
మలవడు కాలంబునందు నతిమధురో కిన్.” 

కాని నేడీ కావ్య మలభ్యము 

54) 
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(2) ఓరుగంటి సోమశేఖరుడు : రా నకృష్ణారున రూశనారాయణీయము. 
శః “అనేకార్ద కావ్యములు)” (వత్యేక పరికోధనాంక మె, 

స అచ్చ తెలుగు 

K. V. సుందరాచార్యులుగారు అచ్చ తెలుగును గూర్చి తను సిద్ధాంత 

(గంధము అచ్చతేలుగు కృతుల పరిశీలనము,1 లో వివరించిరి, 

“అచ్చ తెలుగు సహజమైన భాషా పవాహమనియు, తేలుగు సొహితీ 

మూర్తులు కృతకమగు మి|శాంధమున కలవాటుకడి అచ్చ తెలుగును కృతకభాషగా 
సరిగణించుచున్నారనియుు అచ్చతెలుగు సాహిత్యమంతయు చిితకవిత్వముగ 

తలచుట భావ్యము గాదనియు” ఆచార్యులగారభి పాయపడిరి. 

మొదటగా తెలుగు కావ్యరచనము సంస్కృత, తత్సమ తద్భవ దేశ్య 

కదములతో నొనరింసబడినది. అది కృతకమని, మ్మిశాం[ ధమని ఆచార్యుఆగారనిరి. 

కాసీ అది కృతకము, మి(శాంధమన గూడదు. తెలుగన జెల్లును. అచ్చ తెలుగు 

సహజమైన భాషా(పవాహమన్నారు సుందరాచార్యులుగారు. అది నిజమే. కాని 

మనకు నేడు అభ్యమగు అచ్చ తెలుగు కృతుల యందలి భాష కృతకము. భాషలోగల 

సంస్కృత, తత్సమ పదజాలమును నిషేధించి [వాయుట అనెడి నియమముతో 

ఏదో ఒకటి రెండు పద్యములు తమ కావ్యముల కవులు మొదటగా చితించిరి, 

దానిని గమనించి కాన్యము మొత్త మా నియమముతో తర్వాతి కవులు (వాయుటకు 

'మొదలిడిరి. (పయత్నించి (వాసిరి. దీనికి అచ్చ తెలుగని 'పేరిడిరి. 
కొన్ని అక్షరములను (ఓష్ట్యములన్ము నిషేధించి నిరోహ్ష్య కావ్యములు 

కవులు (వాసినసే, భాషలో కొన్నిశదములు నిషేధించి అచ్చ తెలుగు కాన్యనులు 

(వాయుట జరిగినది. నిరో ష్యరచనము, అట్టి కావ్యములు చి తకవిత్వ ముగ 

పరిగణించి సప్పుడు అచ్చ తెలుగు రచనమ్యు ఆ కొవ్యములు చి తకవిత్వము (కింద 

చెవ్పవీలగుననినే నభి పాయవడుచున్నా ను. 
అచ్చతెలుగు రచనము కష్టసాధ్యము, ఒక అద్భు తకార్యమే యగును. 

అట్టి పద్యరచనమ కో కావ్య మాసాంతము నిర్వహించుట ఓక ఘన కార్యము, ఈ 
వాపసు 

1, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయములో “పరిశోధన (గ్రంధం 

వపియల్ 1976. 
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విషయమునే మొదటి అచ్చతేలుగు కావ్యకర్త పొన్నెగంటి 'తెలగన యిట్లు 
చెప్పెను, 

“అచ్చ తెనుంగు పద్ధె మొకశ్రైనను గబ్బములోన నుండినన్ 

హెచ్చని యాడుచుండురది యెన్నుచు పెద్దలు పొత్త మెల్ల ని 
ట్రవ్చ తెనుంగు నన్నోడువ నందుల చంద మెటుంగు వారు నిన్ 

మెచ్చరొ యబ్బురంబనరొ మేఅగరో కొని యడరో నినున్.’ 

ఇట్లు సంస్కృత తత్సమ శబ్ద నిషేధముగ ఒక నియమబద్ధమై యుండుటను 

దిట్టియు *ఆబ్బురంబ :రొ” అని పొన్నె కంటి తెలగన అన్నట్లచ్చ తెలుగు రచన 

మాళ్చర్య హేతువగుట చేతను అచ్చతెలుగు చిత కవితా భేదమవి భావింపదగును. 
తెలుగు (ప్రజలకు రుచిభేదము కూర్చుటలోను తమ (పతిభా పొండిత్యములో 

(వదర్శింపట కొరకై తేనేమి, కవిత్వములో [కొత్త దనము వెలయించుట కొల్నకే 

తేనేమి కవులచే అచ్చ తెలుగు కావ్యాలు సృజింప బడిన ఏ. 

తెలుగు కవులచ్చ తెలుగు కావ్యాలు [వాయ లేరనెడి సంస్కృత కవుల 

యాకే కజణగూడ 

అవి ఉద్భవించుటకు ూరణమై యుండ నోపు. అచ్చతెలుగు కావ్యరచనమే 
చితమైతే అందులోను పెక్కు చిత కవితా రీతులు (పదర్శింపబడినవి 

బిరుద నామములను మాత్రము తత్సమములను కూర్చి దేశ్య, ద్భవ సద 

జాలముతో రచన చేయట అచ్చ తెలు గనబడినది. 
అచ్చ తెలుగులో గూడ సమాసరచనమునకు వీలున్నది. 
“నెల జౌతీనియ సంతసంపు మగణా నీరాళ పుంగొప్పటా 

కుల నిద్దంపు బ సిండి నుస్దఏ'కె నిగ్గుల్ దొట్టు క ట్రాడిపూ 

సల మేల్చొబ్బ మెకంబు చెక్క_డప్పకీల్ జాగాజగా గద్దియన్ 

జెలు వెచ్చ న్లోలు వుండె నెల్లరులు జేజేయంచుంద నొల్వగన్. 0) 

(గ. వేం కవి. (వ రా.వేం. ఏ ఏ. 126 వద్యము |, 

యమక మిట్టున్న ది. 

కొం మిన్నా నడు ముల కలువల 

మిన్నా నెలి చూపు మేలి మిన్నలు వెన్నన్ 

వెన్నా వలుకులు చక్కని 

వెన్నా యన టాక కథిమీ వెలదికి గనగన్, 
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వర్ణనమున కచ్చ తెలుగున చోటున్న ది. 

తిరుపతి వేంకటకవుల హరిహరుల వర్హన మీ (క్రింది విధము, 

పీ తాల్చె నెవ్వాడు కెందమ్మి దండంబోలె 

నెదు తొమ్ముపై సీరులిచ్చు దాన 

(మింగె నెవ్వాడు నేరెడు వండు చందాన 

గడలిలో బుట్టిన కాణు విసము 

పూనె నెద్వడు వెన్నముద్ద కుద్దిగ నేల 
నెల్ల సంచుల నిందు నల్ల సంకు 

ఆన నెవ్వడు మల్లె యలరు గుత్తుల పేరు 

పోల్కిగా మెడనిండ బున్నదండ 

చే వెలుంగుల దోరయును రే వెలుంగ 

నవని కన్నులు విస్పుగ న్నెవని కెక్కు. 

డట్టి మున్నీటి యల్లుడు నట్టి మంచు 
కొండ యల్లుండు మీకు గోర్కుఅ నొసంగు 

మరియొక ఉదాహర ణము. కం॥ డాలా పిక్కలు కొంబన 

డాలా కెమ్మోని తమ్మి డాలా యడ్డుల్ 

వాలా చూడ్కులు నును సవ 

రాలా జడరీఏ బొంగరాలా చున్నల్. 

[ఠఈంయాల లక్ష్మీ నృసింహా చార్యులు, కుద్దా కృష్ణ పిలాసము. 2.18]. 

పద్యరచనము జారువారినట్లు నల్లేరుపై బండి నడకవలె సాగుటకు కూడా 

ఇందు వీలున్నది. అచ్చ తెలుగు రామాయణముశుద్ధార ధహరిశ్చం [దచరి_తాదులందు 

కుదాహరణముబు. అచ్చతెలుగు రచనా నియమము కథా భాగము నందే కాక్కషష్ట్యం 
తముల యందు గూడ కొంతమంది కవులు పాటించిరి అచ్చ 'తెలుగులో అతి 
వాదులు నామములకు మారు పేర్లు కల్చించుకొనిరి. కాని ఆది సరసముగా తోచుట 

లేదు. 

అచ్చతెలుగు (పబింధములలోని చితబంధ గర్భ కవితల గూర్చి ఆయా 

చిత్రకవితా భేదములలో వివరించుట జరిగినది. 

అచ్చ తెలుగు కావ్యకర లు 5+ చుందిగాను అందులో అచ్చ తేలుగు 

నిఘంటకర్గ్ణలు వదునేడు గుుగాను మొత్త మచ్చ తెలుగు రచనలు 80పై చిలుకు 
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గాను రాల రట ారు గుర్తించిరి. నిరోష్ట్ర చ్మితమున కొన్ని కుద్దాం[ధ 
రచనలు పేర్కొనబడినవి. 

పొన్నెగంటి తెలగన యమాతి చర్మితనుండి మచ్చుకొక పద్యము 
చూచెవము , [5_ {| 

' సిరిరాచ వేల్చ! కడు నీ 

వరి తనమున నీటి దాల్బ! వలమురి సుడివా 

ల్దొర వంటి యొప్పుగలదే 

వరజాణ యమీను ఖాన వలపుల బేడా. 

ర్ం నిర్వచన కావ్యములు. 

తెలుగు వాజ్మయములో మొదట పుట్టిన ఉ(ద్గంధములు పద్యకావ్యము తెనను 

ఎడనెడ వచనము అందు గలవు. ఆ కొంచెము వచనము గూడ _బేకుండ పద్య 
కావ్యము (వాయట ఈ నిర్వచన కావ్యముగా చెప్పుకొనవలెను. ఇది పెద్ద విశేషమైన 
చిత్రము కాదు. ఈ నిర్వచన క్రాన్యములను పెక్కుమంది కవులు వెలయించిరి. 

ఆళ్వా సాంత గద్యలో కూడా ఈ నిగ్గద్య నియమమును కొంతమంది కవులు 
పాటించిరి. ఉదా; నా దెళ్ళవారి. గురుభక్తి 'వభావమ 

ఈ చితమున కాద్యుడు తీక్కనామాత్యుడు. అతని (గంధము నిర్వచనో త్ర రర 

రామాయణము 

స నిర్వచన మిత విందో ద్వాహము _. తూము రామదాసు, 

. కుమార సంభవము _ (త్రిపురాన వేంకట సూర్య స్షసాదరాయక వి, 
- రాప్తాటి నిర్వచన రామాయణము, రాప్తాటి ఓబిరెడ్డి, 
. గురుభక్రే (వభావము. 

న కృష్టానబీ మహాత్మ్యము. | 

భగవద్గితా స్ట అగస్మ్యరాజు సుబ్బారాయుడు. 

. నీతి చంటదిక _ మల్లాది లక్ష్మీపతి శాస్త్రి. 

. కలిపరాణము _ క్రొత్త సత్య నారాయణ దౌదరి. 

. భారత గర్భ రామాయణము ... రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ. 
క చతుర్ముఖ రామాయణము గా దెపొపరాజు 

. మహా భారతము. 

ఖ ఆధ్యాత్మ రామాయణము. | 

. మహాభాగవతము | 

నా దెళ్ళవారు. 

1౨9 ౦౦ =*ఎ ర ౮౪మి రలు కా (4 

ఫీ br = 0 

బులుసు వేంక పేళ్వర్లు. 

సాక కీ శం భలే 



త 30 తెలుగులో చిితకవిత్వము 

ఆచ్చ తెలుగులో నిర్గద్య కావ్యము _ దాశరధి చర్మిత్ర...అబ్బరాజు హను 

మంకరాయ శర్మ పాకయాబి 

లై చిత మి|శ మము. 

రెండు లేదా ఆంతకం'జు పెక్కు. చితములు కలిపి (వాయబడిన పద్యము 

చిత మ్మశమము (కింది చెప్ప బడును. దానినీ [కింద విధయగ విభజింప దగును, 

1. ద్విచి(త మి తమము. 2 (శైచిక మి శమము. 3. చతుళ్చి(త మ్మిశమము, 

మొత్తము మీద ఈ మూడు మిశ్రమములలోను 1. శబ్ద చ్మితము 2. అకార 
నియమచ్చి త్రము 3. గూఢ చితము 4. ఇతర చిితము. లను నాలుగు చ్మితములలో 

ఏ వేని కలిసి యుండును. 

1= ద్విచ్శిత మిశ్రమము. 
1) శబ్ద చిత, గూఢ చితమి(శమము. 

ఉదా :. గ వేం.కవి. (వ రా.వేం. వి.ఏ. 832. దండకము ఇందు 

1) అచల జిహ్వాకోష్ట్య వర్ణ భుజంగ [సయాతము 2) నిరోష్ట్యాచల జిహ్వా 

(సగ్వి శీవృత ములు గలవు. 

2 మ్మికాలవారి_ శ్రీ వేం చి.ర కరము, ఉ. భా. పుట. 74 దండకము. 

ఇందు 1) ద్విన్వర నిరోష్ట్య (సగ్విజ వృత్తము 2) ద్విపద 3) సీసము. 

3. ఈకషలక్షల్లి భవానీశ, ధర్మణఖ ౦ండము, నిరోష్ట్య కందగర్భిత మణి గణ 

నికరము [|+-210]| 

4. రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ నిభారానా 33 నిరొష్ట్యము కందగర్భ 

గీతము. 

వ్ నిరోష్ట్య కావ్యముళలో గర్భిత పద్యము లన్నియు ఈ శబ్ద గూఢ చిత 

మిశమము (క్రింద చెవ్పుకొనదగును. ఉదాః_ పురుషకారి కేళశవయ్య_నిరో ష్ట్య దాశ 

రధి చరిత కావ్యము [1.116 | 

ఇందు ద్వికద, శోభనధవళసువ్వాల (తివిధ మంగళహారతి జంసె కతాళార్ధ 
చర్మదికా కోలుపద చౌవదదరువు లాలి పద్మపముఖ నిభిల భేద వివిధ ధాటీ సీస 
పద్యము. 

6. కందగీతగర్భ చంపకమాల నిరోష్ట్యము 276 శ్రీ నందిరాజు లక్ష్మీ 

నారాయణ దీషిశ చరిత. అబ్బరాజు హనుమంతరాయశర్మ 
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£) శబా, కారనియమ చిత మి్మి శమము. 

కష న కలి (వ. రా వేం.వి. వి, 851 కందము. ఇందు నిరోష్ట్యము, 

పృసష్పనూలికా, గోమూతికా, గుచ్చు, హల్క భత బంధము లున్నని, 

కం (శ్రీనకనక నయన ధన 

జ్ఞాన కన ద్యానసాన సనక నదీనా 

ధార్టన జనన నగనటన 

సాన జనస్తాన హీనజన ఘనహననా. 

2. (కరా. వేం,వి ఏ. ₹77. ఇుదు ననులోము ఎోవమ, నిరోష్ట్య అనల 

జిహ్వా మున్నగు శబ్ద చ్మతములు, గోమూ తిక, చక్ర మున్న గు వివిధ బంధములు 

కలవు, 

ప వ్మికాలవారి శ్రీ వేం .చి,ర. కరము. ఈ, భా. పుట. 79 విద్యున్మాలా 

వృత్తము అది “రామా "రెండక్షర ములకోనే నడచినవి. ఇమ ద్వక్షరి ఏకన్వరం 

కత్రి అనుశద్రి చితిములు, కంకణ బంధము కలవు. 

4 పై (గంధము పూభా పుట. 46 శోకమ్బు అనులోమ విలోమము, 

మూలికా దింధములు కలవు 

5. నిరోష్ట్య కావ్యము అన్నింటిలోను బంధములు (వాయబకిన పద్యములు, 

ఈ చిత మిశ్రమము [కింద చెప్పుకొనదగును. 
ఉదా. పుషుషకారి కేశవయ్య దాశరధి చరిత £_137 పృస్పమాలా 

బంధమూ 3.139, సర్వతోభ[ద బంధము 

6. నిరోష్ట్య బంధశత గర్భిత ఛ్మత బంధ శోకము. ముండ హారి పార్వతీ 

శ్వర శాస్తి? కాశీవిశ్వనాధ శతకములోనిది 1 

రాక రాక (తీరా కారా 

రాజ తాగ గతాజరా 

రాగాసార రసాగారా 

రాకొ రాతి కరాకరా 

కాశానా ఈ 

la అము ధిత (గ్రంథ చంఆామణి, (పింటు 159 * (ప్రబంధ సంబంధ 

బంధసి బంధన (గంధకుగూర్చిన ఫపీవర5ణనములో గలదు. 
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7. (త్యకరీ కంకణ బంధము, దామెరల అంకన్న ఉషా శరిజయం. 

పుట. 44. 

పీ ఆకారనియమ్యు గూఢ చిత మి|కే మము, 

1. గ. వేం. కవి పరా వేం వి.ఏ, 827, కందము గోమ్మూతికా చతు 

ష్కందము చితము లిందుగలవు. 

2 పై (గంధమున 831 సీసము నాగబంధము, మంజరీగతి గర్భిత సీస 

మిది, 

3, పై (గంధమందలి 826 చంవకమాల. ఇందు (పమితాక్షర్య కందు నాగ 

బంధములు కలవు, 

4. ఇంకను 8760 ఏద్యున్మాలా నృత్తగర్శ్భిత (స్రగ్ధర అష్టదళవద్మ బంధము 
కూడ ఇందుకలదు. 

5 863, (నగ్గర ఇందు కంద, మదన విలసిక్క కోకము, పుష్ప మాలికా 

బంధములు. 

6. విక్రాలవారి శ్రీ .వేం.చి.ర.కరము ఉభా. పుట. 38 ఖడ్గ, కుంత, 

నాగబంధములు, కందద్వయ గర్భీత ములు కలవు. 

చం॥ ఖలబలకాల పాలయన ఘాశళిని సల భల నాఘనా 

బలిబలహార పాలన భవాభళి? ననలవాల వానభా 

ఖల ఖలహా దవాలిషక గాకకళ స్త రసాల వీనగా 

కులబలకాలతాల ఒకకోక లఘ పద లీల(శ్రీశకొ. 

మొదటి కందము “బలెకౌ 4౪. బలహా 

బలహో థి లతెహా ఇది ఖడ్గ బంధము 

రెండన కందము లహ బలకా 

బలకౌ........(శ్రీశకా ఖలబతకా-ఇది కుంతబంధము. 

మొత్తము పద్యము...నాగదింధము.. 

?. పై దాని పుఐ 67లో కందగీక గర్భిత చంపకమాల్క _పృస్పమాలికా 
బంధము, 

8. నాదెళ్ళవారి చతుర్మఖి కొందరా జము, “వరదా తిచూత” పద్యము, ఇందు 

గోమూత్రికా బంధమున్న ది. 
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9, రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ ని భా.రామా. 70 పద్యము కందగీక గర్భిక 
చంపకనూల వాగబంధమిందున్న ది. 

10. చితకవి పెద్దన ల,సా.సం. 3.108 సీసము. ఇందు కందము మ శ్తేభ 

ములు గూఢములు ఖడ్లబంధమున్నది. 
11. నాదెళ్ళ మేధా దకీణామూర్తి, (శ్రీ హనుమ్మదామాయణము యుద్ద 

కాండ. 698 పద్యము. కందము ఇందు తృతీయ పాదగోపనము, రధ బంధము 
కలవు. 

12. అనుష్టుప్ గర్భ పంచపాది గీతాంచిత షోడళదళ వద్మబంధ సీసము 
కొకొ)_ండవారి బిల్వేశ్వరీయము. 4.110 

13 అష్ట విధ కంద కంకణ బంధము. దామెరల అంకన్న ఉమషానఏింణ యం, 

3 ఆశ్వాసము, పుట. 93. 

14. చతుర్విధకంద ఖడ్గబంధము, చింతలపల్లి వీరరాఘవకవి_మభుర వొణీవిలాస ము 

| 2-10] 
15. చితసీసము. ఇందు వివిధ వృ త్రములు: కంకణ బింధాది బంధములు కలవు 

ము క్రివి 'వెంకట తిరుములదాసు. రామాయణ నారసంగమము. కిష్కింధా. 

“వాక్యగురు పరంసరార్గము” (గంధము (ప్రింటు. (918. 

16. మత్తెభ గర్భ సీసము, రధబంధము_ముక్తి నూతలపాటి సీతారామయ్య, 'శేణు 
గోపాల శతకములో “విజయ యజ్ఞాహితి పద్యము, 

4) శబ్దార్ధ చిత మీ మము 

1. తంగెడ గంగనామాత్యుడు. శు. ఆం.ని,ని. హరిశ్చం(దో పాఖ్యానము. 
నిరోష్ట్యము, ద్వ్యర్థి చి తములు కలవు. కావ్యము ద్వ్యర్థి కనుక పద్యములో 

రెండర్భము లుండును. నిరోష్ట్య కావ్యము గూడ గనుక నిరోష్ట్య చితమందు కలదు! 
ర్ అనేకార్థ ఠావ్యములలోని శబ్ద చిత వద్యము త్రీ చి తమిళ మమున 

జేరును. 

3. ఉభయ భాషార్థానులోమ ఏలోమ కందము అల్లమరాజు సుుబమవ్యకవి. 

భా పరిణయం. 1.20 

te దశరధరాజ నందన చరి[త ప్యిక వుటం ల]. నిర్వహణ (శ) రంగా 

చార :నగుచుకణ ఆం పు నాం అకాడమీ 979. 

55) 
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సూసుగ రనదే నమవర 

గానుననీ కేరిలనవగా నివిడీనురా 

రానుడి వినిగావ నలరి 

'కేనీ నను గారవనున దేవరగనుమా, 

పద్యమును మొదటి సగము (క్రమముగ జడివినపుడు సంస్కృృృతమును తల 

(కిందుగ జదివినప్పడు తెలుగున చివరిరెండు పాదములగును. కావున మీది 
పీరుసార్దకము. సదవిచ్చేదము సంస్కృతం. మా అనుగరవత్, అవు 
రగానున నీకే, అరిలనవగా నివిడినుర అ. తెలుగు; చివరి రెండు పంక్తులు 

రానుడ్కీవిని, కొవన్అఠితిర్తి ఏన్, ఈననున్, గారవము, అనన్ దేవర, 

కనుమా! 

ల్స్ గూఢ చి(తార్ల చిత మి|శ మము, 

1. రావిపాటి ఆత్మీనారాయణ._ని.భా, రామా కావ్యము గూఢాచి తముల 
మి శమమున కుదాహరణము ఇందు (వతి పద్యము మరియొక సద్య గర్భిత మయి 

నందున గూఢ చిత్రము, రామాయణార్గము వచ్చు సద్యమున భార తార మిచ్చు జద్య 

ముండి (వతి పద్యము రెండర్ధముల నిచ్చుచుండును గనుక ఆర్ధ చిితము గలవు. 

ఉదాః... తేటగీతి గర్భసీసము. పుట. 7. పద్యము 20 
క (పతిభవెళ ఘనుడు పాండు సమాఖ్యుడా 

జనవరా నుగ్రహమున కనేక 

నృపులు వేచెదరు తది నసామ్య లేజుండః 
నెస్సు డన్న నుడల చొస్పువిడడు, 

రమకోరి డిగ్విజయముజేసె కుంతిమ 
(దకోణి విభుముఖ్య రాజతతుల 

మంచి కౌసల్య సుమి త గేకయధా తి 

ధవతన యళ గొనె దయితలుగను 

తే॥గీ! సంతులేక విచారించె స్వాంతమందు 

శ్రీ విచారించె గురువు వసిస్టుకోడ 

బుశ్య శ్ఫంగు దెచ్చె నిజపురికి బురజను 

లెలమి మిన్న లద బు|తకామేష్టీ సరిపె 

ఈ సీస్ వద్యము మొ త్రము రామాయణార్హము నిచ్చును. 
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ఇందలి కేటిగికి. 

ఘనుడు పొండు సమాఖ్యుడా జనవరాను 

బొండు నెప్పుడన్న నుడుల చొప్పువిడడు 

కోరి దిగ్వి జయము జేసె కుంత్కి మ్మద 

ధా(తిధవతనయల( గొలె దయితలుగను 

ఇది భారతార్థము నిచ్చును. కావి ఈ భాగమే సీసములో రామాయణార్థము 

కూడ ఇచ్చుచుండునుగదా. కనుక గర్భస్థ పద్యము ద్వకర్ణియగును. ఈద్య్వ్యర్థి 

యర్హమును చూతము. పాండు సమాఖ్యుడు = తెల్లని కీ ర్రిగలవాడు (రా) పాండురాజు 

భా). 

అన్న నుడుఆ చొక్చు=పలికిన మాటలదారి, (రా) అగజుని మాటల దారిని 

(కా) 
సదవిభజనముచేశ “పెద్ద పద్యములోని ద్వ్యర్థిని సాధించుట జరిగినది. ఎట్లన 

పె పెద్ద సద్యములోని “జనవరాను (గహముిలో “జనవరాను” (గహించి “సామ 

'కేజుండులో “జుండు” (గ్రహించి ఆ దెండింటిని (వక్కకుజేర్చగ “జనవరాను జాండుి 

అని (కొ_త్త్రపద మేర్చడి గర్భస్థమున మరియొక యర్థము గోచరించుటకు దోహద 

మెనది. 

స్ రొ శే |(తిచి[త మిశ్ర మము 

1) శ్రఛాకార నియమ గూఢ చిత మి|శెనుము 
టి 

1. సిరోష్ట్య కావ్యములలో సహజముగ శబ్ద చితముండును, దానీకికోడు 

గూఢాకార చితములున్న ఈ చిత మ్[శను మున్న ట్లగును 

ఉదాః.. పురుషకారి కేశవయ్య. దాశరధిచర్మిత, నిరోష్ట్య కావ్యము. అందలి 

(వ.ఆ. 148 సీసములో అనులోమ విలోమ శ్లోకము గర్భితము వద్మబంధమున్నది. 

(చ.ఆ.146 శోక గర్భిత కందము (తిళూలబంధమున్న ది. 

2. వి కాలవారి శ్రీ +వేం,చి.ర.కరము ఉ భా.పుట 65 పిద్యున్మాలా. ఇందు 

64 విద్యున్మాలలు వచ్చుటకు పీలున్నది అనులోమ విలోమ ము ఏకస్వరము “ఆ 

ద్యంకరి చితము లున్నవి కంకణదింధమున్నది, 
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“రామా రామా రామా రామా 

రామా రామా రామా రామా 

రామా రామా రామా రామా 

రానూ రామా రానూ రామా 

వీరి. (శ్రీ.వేం.చి.ర కరము, ఉ.భా 658 (పమా్న్యా కా. ఇందు పద్మ మాలికా, 

చక్క గోమూ త్రిక బంధములు గలవు. ద్విస్వరము “అఆలు నిరోష్యము గలవు. 

చతుగ్వొధ పద్యము. 

3. గ.వేం కవి (వరా. వేం.వి.వి, 808. ఇందు 61 చిత భేదములు గలవు. 

40కిపెగా గర్భి తపద్యములు, 20కుపెగా బంధములు గతి చితమును గలవు. 

4 గుడారు వేంకటదాసు, (తకృష్ష బలరామ చరిత, 1_18,19. అది 

చ|కాందోశికాబంధ మత్మెభగర్భ నిరో ష్టసీసము, మరియు. 1.30 

2) ఆకారనియమ, గూఢార చి|త మి! శ్రమము 

1. రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ ని.భా.రామా, ర్1 సద్యము. ఇందు ద్వకర్తి 

చితము గలదు ఈ వధ్యము గిక గర్భ చంపకమాల కనక గూఢ చి తమిందు 

న్నది. పష్పమాలికా బంధ మిందు గలదు, కనుక ఆకారనియమ చతము గలిగి 

నట్టుగదా, 

లి చతుక్సి త మిశ మము 

1, ఆ కార, గూథార్రేతర చి|తముల మి శమము 

1. రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ ని,భా.రామా. ఇది నిర్వచన కావ్యమగుటచేత 
ఇతర చిత మిందున్న డి. ఈ కావ్యములో సద్యము లలో ఆకార, గూఢార్థ చ్మితములు 

మూడును గలవని పైన జూచితిమి. కనుక ఇందు నాలుగుచి తము లున్నట్లగును. 

ఉపనంవారము 

(గంధ విస్తర ఫీకిచే (పతిచిత భేదము (క్రింద నుదాహరణములుగ పద్యము 

లను (వాయక్ర ఆయా కావ్య్భముల"ఫేరు, పద సంఖ్యను మాాతమే పేర్కొనుట 

జరిగినది, 
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కవితలలో ఒకరకము చి తకవితయని తాక్షణికులే వచించిరి. కవిత్వములో 

అట్టి చిత కవిత్వ స్థానము గూర్చి చర్చ చేయబడినది. తెలుగులో చిత కవిత 

స్వరూప స్వభావాదులు నిరూపింపబడిన వి. లభ్యమయిన నిషయసామ(గిని బిట్టి, 

చిత, బంధ, గర్భ, కవితలు వేర్వేజుకాక చిత కవిత్యాంతర్భా గములేనని 
సిద్ధాంతము చేయబడినది. 

తెలుగులో చి తకవిత్వ మెప్పుడు (పారంభమయినది గు ర్హింవబడినది, 

(పథమ (పకరణములో తేలుగులో చిక కవిత్వ స్వరూప స్వభావములు, అందలి 

భేదములు, కవితా సందర్భము |వయోజనములు, ఆ కవిత్వ (ప్రారంభ వికాసములు 
ఆం|ధేతర భాషలలో చి(తకవిత్వము గూర్చి పరిచయము మున్నగు నంశములు, 

ద్వితీయ (వకరణములో స్వర్క వ్యంజన్క గతి, నాన, అక్షర, సొదనియను చిక 

ములు వాని మి్మిశమమును, తృతీయ (వకరణములో ఆకార  వియము చిత్రము 

(బంధకవిత్వము)న , చతుర్గ |వకరణమున చ్యుత్కనామ్క పద్య పాద్క పద్యగూడఢడ 

చితము (గర్భ కవిత్వము), భాషలో గూఢత మున్నగు చి తములున్కు పంచమ 

(సకరణములో (పళ్ళ్నోత్తర (వహేళీక, నల్లెంట్లు, ఇచ్చావాక్య సంఘట్టనము, అనే 

కార్థ కావ్యాలు, అచ్చతేలుగు కావ్యాలు మున్నగు చి(కములు చర్చించ బడినవి, 

బంధములకు బొమ్మలు కనక్షడని సందర్భ ములలో యూహించి చికకల్చన 

'మొనరింప వలసి వచ్చినది, 

తెలుగులో కనబడనటువంటివి సంస్కృ తాంగ తమిళ హిందీ కన్నడ భాష 

లందలి బంధములు లభీంచినట్టి వనుబంధములో | పదర్శింత్ష బడినవి. ఏనిలోగూడ 

బొమ్మలు లభ్యపడని సందర్భ ముల చిత కల్పన చేయుట జరిగినది. 

దీనివలన కావ్యాను శాసనకర్తచె చె్పబడిన స్వర వ్యంజన, స్థాన, గతి, 

ఆకారనియమ్క చ్యుత, గూఢ, ఆది” చితములన్నియు చర్చి ంచబడినపైయినది, 

చితకవిత్వ సమగరూతము చూసబడీనట్లయినది, 
3 ల 



ఫ్రై రకు ఈ త్ 
1l.నం౦ంసన్మృతము 

శి హింది 

కి తమిళము 
4. ఆంగ్లము 

శిలుగులో లేనివి, ఆం భేతర ఖావ లలో కన్పడుచున్న 

బ:ధము లిట [వదర్శెంపబడుచున్నవిం 

సంస్కృతము. 

1. తిలకబంధ౨. (పటం_116) 

హరిపదం దనుజద్వి స మర్దనం హారిశ్షదం దరదం గుణదం భ 

హరిపదం కమార్చిత మక్షరం హారివదం కమలార్చిత మక్షరమ్, 

[కవి రామురూవ పాథళః | [చి తకాన్య కొతుకం. పుట, 8. | 

లక్షణం. 

ఛ్ U ళు గ ద్ మ ధ్యశ్షిష్టం వదం జయం పార్శ్వ యోళ్ళ పద్ ద్వయమ్ 

కోణయో రొక్షరం ళిషల తిలకం బన నునరహ్ 
యాలు ఛి యి 

[చితకావ్య కౌతుక కర్త. స్వకృతమ్ పృట.9 | 

లె. మునల బంధం (షటం_117) 

రాజన్ సుస్వన ఆభ్ వస్వే దేవేళో రూప వారిధిః 

ధిషఖాం రాతు మేవేదే 'శ్వేతరకో వినాయక: 

| చ్మితకాన్య కొతుకపి. పుట, 20321 | 
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తిలక బంధం ముసల బవఏధం శకి బంధం 

పటము... 116 పటము...117 పటము..118 

లక్షణం, 

ఊర్ష్వాద ధ స్త తళ్చోర్వు హ్యను లోమ విలోమతః 
థి కాలీ థ 

మధ్యవర్ల తయం శ్రేయం బంధేత ముసలాభిధే 
వి భో 

[చి తబంధకావ్యమ్, సట, 35] 

ల. శ_క్రిబంధం (వటం... 115) 

రాదరే దేవిహీ సానుభాను ఛా 8 (కోధజిత్ పదమ్ 

దరానయత మోహ న్ని నానా సౌఖ్యం (సయచ ఇగో 

[చి తకావ్య కొతుకం, పుట, 28,29 | 

అడీణం 

మధ్యతో ధస్తతో మధ్యే తతళ్ళో శరితో (భమన్ 
పునర శర నమా పం * స్యాద్ బంధ్యేత శక్తి సంజ్ఞకే 

[(చ్మితబంధ కౌన్యమ్, పుట, 38 | 
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ననన న హా. 

వే బా క యు ఎన వసుయే రు కానక న న్వ్వ్యయా 

పరథుబంధం 

పటము 119 

భగ్నా నయం భవమయే నోద్ధృతాః పళవస్త్వయా 
యా_స్త్వవస్టా రుజాం భామామాభాజం ర్ముదతాహర. 

| ఈశ్వర శతకము___28 (శ్రీ మదవతాఠక వి] 
లక్షణం లేదు ఆకారదు. నేసే నిర్మించితిని, 

[చూ. సటబము_119 | 

Saree శ్ 
| 

వ] జబీందం 

పటము... 120 
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దేహాంతఠకాలే స్వరసేన పాహి యమా(కృ,ఖో భాస్వరలోచనాజ 
శమెక సర్వస్వ సభూరికామాం యచ్చ బే వేశ జహీవామాంమా 

((శ్రీమదవతారకవి. ఈశ్వరశతకమ్... 19) 
లక్షణం లేదు. ఆకారము. నేనే నిర్మించితిని. (చూ, పటము, 120) 

సర్వతో ముఖబంధం, (పటం. 121) 

కొశ్మీపియా సురనదీ గిరిజా విశోకా 

కారామ సేచనకరీ భవసింధు నౌకా 

కామ పదా విమల భాలలఅసచ చొ జొరా 

కా భాను తావతు సదాభవభూషతైై కా 

(చితకావ్య కౌతుకమ్. పుట. 60) 
లక్షణము. 

స్వేష్టందశే కర్గికాయాం విన్యస్య పరికోభమేత్ 

కర్ణికా తః కర్ణికాయాం బన్టేత సర్వతోముఖే. 
(చిత్ర జంధ కావ్యమ్. పుట. 59 

(చితకావ్య కౌతుకమ్. పుట. 61) 
సరోబంధం (వటము. 122) 

చూనసధామన్ కామదనొమన్ మిషతసుదామన్ పొాలయధీమన్ 

మానద రాకాకాస్త భజామి మి్యతభరూపా పారవ సామా 

న_ర్తననద్మ మ_న్ఫ్ర నుప్మాత (త్రస్తనుపాల లమ్బిత గాన 
సర్వ వినోద దక్షసుభాసు సుపభకాయ యజ్ఞ సుహంస 

ధాతృప నానా నాట్యయశోదా దానముళసదూధీ ధీ దహి మాధాః 

(చి తకావ్యకౌతుకష్, పుట. 63) 

లక్షణ 

కోణేభ్యః సరిత స్తమ్మే సశ్తేషం సర్వతః పునః 

సమ్బ'రేత పాఠకళ్ళ్చాత నరోబంచే కవి[పియః 

(చి తబంధ కావ్యమ్. పుట, 55) 

(చ్మితకావ్య కొతు కమ్, పుట 63) 

56) 
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నర్వ తోముఖ 

బంధం 

సటము_ 121 

సరోబంధం 

పటము...122 
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కూపదింధం. (పటము. 123.) 

జగదీశ సుధావాక్య జనాహ్లాదక హాసవ 

జలో ర్థిన్యాః సదాసారా జలజేక్షణ దేపాకూ 

యశోదాజ సటాచ్భంకూ కూవస్టహర దీనవ 

పతే కనక మదూహారా రాధనం కురూ మానయ. 

(చితకాన్యకాతుకం. పుట. 64.) 

లక్షణం, 

మధ్యతః పరితో గచ ఛనేషమొ సశ్లేష మేవచ 

ఏనం న్యానకమో జేయం కూపబందే హినూతి నే 

(చితకావ్య కౌతుకం. పుట. 65.) (చితబంధకావ్యమ్, ప్పట, 54.) 

ఉలూఖ లదింధం (పటము. 124) 

భ(దవాస సదావన్య యమలారున తారక 
a ళు 

క్ర ఇనే|త స్మితాధార రత్నేశలలనా మహ 
జె 

హరే హేలాకృశే భజ కటూయు లూఖలబద్ద భా 

లలితం కురూ సర్వకం సర్వకావమ (పపూరక,. 

(చ్మితకావ్య కౌతుకం. పుట. కర) 

లక్షణం. మధ్యకోణీయ కోచేషుస్వేష్షం విన్యస్య సర్వతః 
ల టి 

(భమే నిమ్నత ఊర్హ్వశన్తు మధ్యే హ్యూర్థాదులూఖ లే. 

[చితకావ్య కొతుకం. పుట. 67 | [చి(తబంధ కావ్యము, పుట, $4, 

వో్యోముబంధం (పటము. 125). 

వరూ ణామృడ సాదరలేఖ వినాయక రోజ్ఞున దేవ 
సరద స్వమరేశ్వర హేహితదాన రిషే జనశావ 
కరుణామృత సాగర దుఃఖవినాశక హే జ ,దేక 

శరణం స్వపురే హారదేహి సదా గిరిరాజ సుతాశ, 

[చితకావ్య కొతుకం. పుట. 74] 

లఅక్షణం. అష్టాదశ శిఖరచరీం గోమూ(తికయా చతుస్పదీం వక్యేత్ 

స్మాద్యన్నై ర్భృష్టాం సజ్లేయో హో్యోమబంధ ఇతి. 
జా దలట ళో 

(సర. కొ౦ఠొో. చి తవ. 4? శ్ 
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దూపబందం 

పట్రదము_ 123 

ఉలూఖల [రోలు] 

వటము..124 
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వ్యోనుబం ధం 

పటము _125 

సూర్యబంధం (వటం. 125). 

రక్షమావర సంసొరప (శ్రీధీద మహేశ హే 
హిళ హేమద ధీశ్రీప రసాసంరవ మాక్షర. 

(చితకాన్య కెొతుకం. వుట 16). 

లక్షణం, ద్వేపదే అనులోమ్నాత విలోమ్నాచవద ద్వయమ్ 

భిన్నార్ల వొచవాః' శబాదబిందే మిహిర సంజకే. 
ళు టు చు 

(చి తకావ్య కొతుకం. పు 17) (చ్మితబంధ కావ్యమ్. ప్ప, 47) 

చం(దబంధం (వటం... 27) 

రజనీకఠకర సదూదార' రమా భాతా రి'సళ్వర 

ఛారచేశ క ళాధార రక్షత్యం వర్ పితా 

(చితకావ్య కౌతుకం. పుట, 78 
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లక్షణం. మధ్యతః పరికోగచ్చేన్నేమా వపి తతః పరమ్ 

ఇతి'శై లీం విజానన్తు బంధేత చం[ద సంజ్ఞకే. 

[చిత్రకావ్య కౌతుకం. పుట. 19 చితబంధ కావ్యమ్, పుట, 48] 

శిఏికా బంధం. (పటము. 128) 

సహాసవక్రా9 హరిణాసహైవ 

వధూవరా [పాప్రహ యేనభర్తా9 

(తాతేన పీరెః శివికాసుఖ స్థా 

సా స్న్ను(వ భావాత్సధి సంలలాస. (చితకాన్య కెతుకం. ప్ప 80) 

లక్షణం. మంచమ పవై తాన _సంభవంశ సమనిక్షతః 

శివికొబంధ ఇత్యుక్షోలి పే స్తత చమత్కృతి: 

(చితకాన్య కెతుకం. పుట. 6: చి త బంధ కాన్యమ్, పుట, 23) 

సూర్య బంధం 

పటము_ 126. 

మొదటి పాదము 1 నుండి మొదలు... పెకి. 

రెండన సాదము 2 నుండి 'మొధలు... కిందకు. 
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3 
॥ “| 

1 1 

ఖు 

' 
మ యు, 5 

= 

చ ౦|ద బ ధం 

పటము. 127. 

వద వ జా ib 3 
జౌ | ద గాయో 

తాః తో స్తే వ వ లాల 

ల న J 
వొ (ల 
భం ట్రా 

ప్ర 1 
CN జ్ 

సు మమురావిని రః వచే 

శీవికా బంధం 

పటము _. 128. 

దగ్పాళా బంధం.* (పటము, 129). 

పిజ వేష్టన సీతాక కపోలా దర్శ దర్శక 
కంజన్నేత స్మిలాళాల లసమాధర్గ జగద్దన 

వసుధానాథ సన్మంద చ్మకపాణీ మహాధన 

నరేంద్ర శీలసింధో హే హేల యాదేహి మామపి, 

[చితకావ్య కౌతుకమ్ పుట, 82,83]. 
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క్త జసేషన 
జు 

దర%్శణ బంధం 

పటము. 129, 

లక్షణం. శ్రేషే శ్లేషే పఠన్ ధీరస్తతైవ విరమెత్చునః 
సుధియా స్వధియా[ పోక్రో_ బంధోయం దర్చజాభి ధః 

[చ్మితబంధ కావ్యమ్, పృ, 24 |. 

వృతబందం. (పటం, 130). 

రామః కామ (దుమః పొల: కర్మ ధర్మ సుమంగళః 

కామ దామ తిమన్మూలః సామదావమ సుమండల:ః 

[చితకావ్య కౌతుకమ్ పుట. 68] 

లక్షణం, ఉపరి ష్టాత్తిరో భాగాదధో మధ్యాత్తు మధ్యే 

ఏవం (క్రమైః పుదర్మధ్యే విరమెత్తరూ సంజ్లకే, 
[చితకావ్య కౌతుకఘ్ పుట, 59, చిత బంధ కశావ్యమి, పు, 52]. 
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ఢాల బంధం: (పటం... 131). 

కమల కోమల హేజనపాఅక 

కలవచో దశయాన సుబాలక 

కనకభూషణ దానవ పావక 

కథయ మాం శివమాన సహాంసర, 

[చిత కావ్యకొతుకం. పుట. 93]. 

లక్షణం, మధ్యాద్ గచ్చేద్ పునర్మధ్యే మధ్యాన్మధ్యే వున స్తధా 
ఇమాం శైలీం కవి శేష ఢాలబందే వదేద్ బుధః 

[చిత కావ్య క్రాతుకమ్, పుట, 97}. [చిత దింధకావ్యమ్ పుట 3౪ | 

సటము..130. 

57) 
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ఛా ల బంధం (చెవికమ్మ) 

పటము. 131. 

గా రయం pen 

పటము. 132. 

అంకెల వారీ చదు వుకొన్నను ఇదే శోకము వచ్చును. 
హరో నన్దన మాన్యాద్య గజానన వినాయక 
వర నస్ట్మయ మామధ్య (ఫజాధనద నాయక, 

(చిత కావ్యకౌతుకం. పుట. 981. 
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లక్షణం, 

చతుర్వ్యపిచ పాదేషు పంక్షిశో లిథి తేష్విహ 

ఆదే రాదే స్తుర జిస్య పాడై * పాదః సమావ్యతే. 

[చిత కావ్యకౌతుకము. పు, 99|. (చిత. (పక. సరీ, కంఠా. పృ పు, 24), 

కమండలు* [పటం 189]. 

అయి ద్విజ జనాధీ శ శయవాస మనోరమ 

అశేష తీర్చ వార్జామ మహః ప్ప్ఞ జయం సృజ, 

(చిత కావ్యకౌతుకమ్, పు. 102.) 

ల 
దో స 
యు భః 

త చ లే 

lord ష్ 

ఖల స్ . 

ము 
శత దః op 
A గ్ 

జ్ 

మ్ ౫ 

క్రమండలు బంధం 

శటము.. 133 

ఆక్షీణం. 

స్వే ష్టం కో షీేభు విన్యస్య మధ్యతః పరితః సరేత్ 

అధో ధస్తామ్మలే చై. చెవ నవ్యబంధే కమండలే. 

(చిత బంధ కావ్యమ్. పట, 25). 
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నువర చ త్వ ర బంధం (పటం...134) 
౯3 

“హీదేవదేవ మమహేశవ దేహదేహే హేదేహా లీగణ పపాలక 

హేడేశ కలా గతివిచ్చ సుమోద దేహే హేదే దయస్వ గిరిజీ శివ దేవదేహే 

[చిత కావ్యకౌతుకం పు. 105.] 

పాళదేహే 

నువర చత్వర బంధం. 
ణు 

(వటం_134) 

లక్ష..౦. మధ్యతః కోలా మాగచ్చేన్నేమౌ కోణాత్తు మస్తకే 

అనుతోవు విలోమూ భాం బందే చత్వర సంజ్ఞకే, 

(చిత బంధ కావ్యము. పుట, 22) 

గజబంధం (వటము..135) 

కపర్త నిర్దూర స్నాన జన్మక ర్త ద్విహర్షవ 

నమ్య పద ధూ? సుస్నాన కళాకర్ణగకేతకాత్ 
ద్వితీయ దన్త శోభా భృత్ వటోస్కంద కజిిఘక 

కనక ద్యిప కల్యాణం ఆదిఖాజ్యవరంకుతు.[ చి తకాన్య కొతుకం. సb:100 | 
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లక్షణం. 

విన్య'స్యేష్షం ie ద్వి తీయేష్టా తీ పదేపదే 

పునరిష్టం గృహీతె తె్వవ గచ్చెత్ పుచ్చే కవి పియః 

[చిత కావ్య కొతుకం పుట. 107 చిత బంధ కావ్యము. ప్ప. 4] 

నందిబంధం.* (పటము. 136) 

నయనానస్త దాతరహే బా శివాజ్హ్ర శిరసానత 

దయ యౌదర సంహ ర్రర్ లసదూవల్ల భే పా అజ 

కెలాస గౌర శందేహి నందిన్ శిలాదబాలిక. 

న [చిత్రకావ్య కౌతుకం. పుట. 109.] 
లక్షణం, 

చరణేషు సమాప్యంతే చత్వారశ్చ రణాః (క్రమాత్ 

జనః పుచ్చ గతో గచ్చెన్న ని బందే A 

"చ; తకావక కౌతుక క్ర రస స్వ నిర్మితమ్ | 

గజబంధం 

పటం_135 

“కన కద్విన”అను పెద్ద అక్షరములు నాల్గవ పాదము మొదలగును. అంకెలు 

పాదముల మొదలు తెలుపను, 
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నందిబంధం 

పటం... 136 

తూణబంధం (పటము 13 ) 

అారేశరణ ముద్య న్రి సురేశరణ ముద్య మైః 

త్వందోషా పాసినోద[గ స్వదోషా పాసినోదనే. 

[ఆనందపర్ధ నుని. దేవీశతకం.90 | 

తూణబంధం (అమ్ముల పొది 

పటము._117 

లక్షణంలేదు. ఆకారము నేనే నిర్మించితిని, 
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డమరు బంధం పటము...138) 

సొవిడమ్బ కతాం సీత్వా ప్ర నతీ 

(కూర తాం విభో 

విసారే కరుతే కాలసేనా దోషం 

మయిసీరా. 
ఓక 

[(శ్రీమదవ తారకవి. 

ఈశ్వర శతకం. 60] 

లక్షణం లేదు. 

ఆకారము నేనే నిర్మించితిని. 

చాలి 

సాళ్ల Pr ca 

[3 EY 
IF SCN 

జాలబంధం (వల) 
పటము...139. 
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ఇది 'రెండు గోమూ(తికలు కలిసి ఏర్పడినది. 

నదావ్యాజ వళి ధ్యా తాః సదాత్తా జప శిష్షీతాః 

దదాన్య జసం శివతాః సూదాత్తా జదిశిస్టితాః 

ఆనందవర్హ నుని...దేవఏీశ తకం 3 | (పటం... [39] 

లక్షణం లేదు. ఆకారమును నేను నిర్మిర్భిచితిని. 

కాంచీ బంధం (వటం 140 

నరకం కాలమాలా భరణాహి తరసా (శ్రితాః 

నరక జ్కాల మాలా భరణా హితర సా శితాః 

(శ్రీ మదవతారకవి. ఈశ్వరశ తకం_13) 
లక్షణం లేదు ఆకారమును నేను నిర్మించితిని. 

కాంచీబంధం [ మొలనూలు ] 

సటము _ 140. | 

కదమృ కలికా బంధం (కడిమిచెట్టు మొగ ] 

వటము... 14 1. 
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నృవసింహాన్మహా ధామ్నః పరేదీరా ఇతో యయుః 

అప యాహిదితా నీక్వచిత్తు అఆ భూమితే 
---అప్పారాయ యశశ్చం దోదయే. 

నవమీకళా ఆకార చిత. 3 (సటము... 14 L) 

పైనుండి (కిందికి, (కింద నుండి టెకీ చదువుకొనుచు పోవలెను, 

లక్షణం లేదు, కాసి పటము చి తింశబిడియన్న ది. 

హిందీ. 
(ఛత బంధము పటము -132) 

భక్త (పవర తులసీదాసు రామచరిత మానస్నుండి 

“ఆగే చలే బహురి రఘరాయా 

బుష్యమూక పర్వత నీయరాయా అను పద్యాంశముతో ఛ| తబంధము. 

(చ్మితకావ్య కౌతుకమ్. పీఠిక. పుట_34) 

య (త బంధము 

పటము_ 142 

5ర్రి 
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తమిళము 

ఇరశ్హైుయి నౌక పంతం.(పటము_ 143) 

రెండు పద్యములు ఒకొ-క్క- పద్యము ఒక్కొక్క పాదమున సరిపోవును. 

1. అరుళిన్ అరువురు వేయం బలత్రాయుంబర్ 
తేరుళన్ మరువారు చిర్ చీరే..పొరువిలా 

వొన్ జేయుమై యాజుట్ నేయురు దితరు 

కున్ ఖే 'తేరుళ వరుళ్ 

ఖర య నొకపంతం 
B_ 

పటము... 143 
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?. మరులిన మరుళత్ కేవాళ చూడరే నంచు 

పిరుకొళియాన్ జేయ సెంబేది.తిరునిలా 

వానం చురుంగ మిగుచుడరే చిత్ త 

మయ మరుళవై యొళి 

దండి తమిళ అలంకార (గంథమందు పటము (పదర్శింవబడినది, 

సుళికుళమ్. బంధం (వటము...!44) 

కవిముది యార్ పావే 

వితై యరు మాన ట్ పా 

ముయర్ పదు టునర్ 

తిరువళిన్ దుమాయా 

దండి తమిళ అలంకార (గంథమందు పటము (పదర్శింపదడీనది. నాల్గు 

పాదములు వరుసగా [వాయవలెను. సుడిగుండం (పకారం వరునగా చదివిన పద్య 

పొదములు వరునగా వచ్చుచుండును, ఇది ఇందలి చి తరచనము, 

నుళికుళమ్ (సుడిగుండం) 

పటము... 144 
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ఆంగము ; 
ర్. 

న్! 

శ 
3 
టీ 

8 

we అగరు bwin wh all my nk గ లు Fey Per TY 

(విల్లంబులతో) ధనుర్భ౭ధము 
గట) 

పటము. 145 

సాహిత్య సమిళి వ్యాసా;ళిం తిరుపతి. (వింటు* 1937. 

అందలి (శ్రీజా యన్ * ₹డి పాళ్ళాత్య భావలలో చత కవిత అనెడి 

వ్యానము నుండి ఈ ధనుర్భ' ధము ఇ కొ నబడినదిం 
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ఉపయుక్త (గంథ నూచి 

సంన్క్బృత ౭తణ గంథములు. 

అగ్ని పురాణము, 

అలంకార మహోదధి. 

అప్పారాయ యశశ్చం[దోదయే. 

అలజ్కార ముక్రావళీ. 

అలంకార సర్వన్వము. 

కవీ కంఠా భరణము. 

కవీం[ద కర్ణా భరణము, 

కావ్య (వకాశము. 

కావ్య (వదీపః 

కావ్యాదర్శము. 

కావ్యాను శాసనము, 

కావ్యాలంకారము. 

కావ్యాలంకార ము. 

కావ్యాలంకార సూ (తాణీ. 

చర్మదాలోకము. 

చమత్కార చం ర్త 

చిత మీమాంస 

ధ్వన్యాలోకము. 

(వతాసరుదియము, 

మన్హార మరంద చంపూ. 

రసగంగాధరము. 

సరస్వతీ కంఠాభరణం. 

నాహిత్యదర్ప ణము. 

సాహిత్య రత్నాకరము, 

సాహిత్య సారము, 

సుభాషిత రతా భాండాగారం. 

నరేం్మద| పభసూరి. 

(శ్రీమదాణివిళ్ళ 'వేంక"టేశ్వరుడ 

చావలి రామసుధీవరుడు. 

రుయ్యకుడు. 

కేమేం్మదుడు. 

విశ్వేశ్వర పండీతుడు 

మమ్మటుడు 

గోవింద 

దండి. 

హేమచందుడు. 

ఉద్భ టుడు 

రుదటుడు 

వామనుడు 

జయదేవుడు 

విశ్వేశ్వర కవిచం ద, 

అప్పయ్య దీక్షితుడు. 

ఆనందవర్హ నుడు, 

విద్యానాధుడు. 

(శ్రీకృష్ణకవి. 

జగన్నాథుడు 

భోజుడు 

విశ్వనాధుడు 

ధర సూరి 

అచ్యుతరాయమోదక్, 

నారాయణరాహ్ ఆచార్య (Editor) 
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ఆంగము. 
a) 

1. History of Classical Sanskrit Literature. M. Krishnamachariar 

(printed at Madras. 1937} 

2’ Vol. XV. No. 1 of 1961 Journal of T.M.S.S.M. Library 

Thanjvur. 

సంస్కృత [గంథములు 1 

ఈశ్వర శతకము. (శ్రీమదవతారక ఏ. 
కవికల్ప లత దేవేశ్యరమహాకవి.! 

కిరా తార్జునీయము. భారవి. 

చిత కవిత్వాణి. (శ్రీ రూపదేవ 

చిత కావ్యకౌతుకమ్, పండికరాను రూకపాఠక. 

చిత రత్నాకరం. చకకవి. 

దేవీ శతకము. ఆనందనర్ధనుడు. 

పాదుకా సహ్మ సము. వేంకట నాధుడు. 

యమకర శ్నా కరము (శ్రీవత్సాంక మిశులు 

రామకృష్ణ కావ్యహ్ (శ్రీగురుహరి దామోదరో వేలణకర 
లక్ష్మీ సహ్మసము వేంకటాధ్యరి 

శివకి ర్హామృత స్తో తము సదాళివ2 

శివపాదకముల రేణుసహా; స నంజరాజక వి? 

శిళుపాలనధ మాఘుడు 

శ్రీ వేంక పేశ్వర గుణరత్న శవధిస్తో[ తమ్ “కవికంరీరవి వి కాలశేషాచార్య 

1. రాయవరపురామ స్వామి.“కవిళా సాగరము”నుండి, గహింవబడినది. 

2 రాయవరపు రామస్వామి “కవితా సాగరము నుండి [(గహింప 

బడినది. 

క VoIX No 1. of of 1955 joural TM.S8S.M. Library 
Thanjavur 



తెలుగులో చితకవిత్వము 463 

కన్నడము 

కొపిరాజ మార్గము నృవతుంగ 

కావ్యాన లోకనము నాగవర్మ 

సిరిభూవలియ సీరికుముదేందు గురు 

తమిళము, 

అలంకారము దండి <th Print. 19353 

తెలుగు లక్షణ (గంథములు 

అప్ప కవీయము అన్పకపి 

కావ్యాలంకార చూడామణి వన్నకోట పెద్దన 

నరస భూపాలీయము రామరాజ భూషబుడో 

లక్షణ దీపిక వార్తాకవి రాఘవయ్య 

లక్షణ శిరోమణి పొత్తః వేంకటరమణ కవి 

అత్షణ సార సం గహము చిత్రకవి పెద్దన 

తెలుగన కనువదింనణడిన లషణజ[ గంధములు, విమర్శన, సిద్ధాంత 

(గంధములు, ష్మతకలు, 

అచ్చ తెలుగు కృతులు _జరిశీఅనము కెవి. సుందరా 

సిద్దాంత (గంథము, చార్యులు ఉస్మానియా 978 ఏపిల్. 
అము[దిత (గంథ చింతానముణీ 1.8.1892, మరియు జనవరి 18౫7, 

1903 ఏపిల్ 

ఆంధకావ్యాదర్శము అవ్వారి స్ముబిహ్మణ్య శాస్త్ర 

ఆంధ కావ్యాదర్శము చర్చ నారాయణ శా_స్టి 

ఆంధష్మతిక వాఠ స్మతిక 3.6. 1977 

ఆంధ(పతాపరు ద యశోభూషణము చెలమచర్ల రంగాచార్యులు 

ఆంధ్రయక్షగాన వాజ్మయ చరిత సిద్ధాంత్మ గంధము యస్వీ జోగారావు 

ఆం ధర సగంగాధరము వేదాల తిరువేం గళాచార్యులు 

ఆం ధవాజ్మియ చరిత దివాకర్ల వేంకటావధాని 

ఆంధ సంసానములు సాహిత్య పోషణ టి. దొనప్ప , 

ఆంధ సాహిత్య దర్పణము పెదం వేంకటాయశా స్తీ) 
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ఉదాహరణవాజ్మయ చరి(త 

ఉషః కిరణాలు 

కంకంటి పాసరాజు_సమకాలీన కవులు 

సిద్దాంతగంథము 
థి 

కచ్చపీ[శుతులు 

కధాద్వయ కావ్యములు 

కవితా సాగరము 

కవిసింహా కాశీపతి జీవితం 

కావ్యాలం కార సంగ హాము 

తెలుగులో చితక ఏత్వము 

నిడుదవోలు వేంకటావు 
యండమూరి సత్యనారాయణ 

యమ్. వి సత్యవతి 

ఉస్మానియా, 1975. 

సంపాదకులు యస్.వి. జోగారావు 

వి కాల శేషాచార్యులు, భారతి 

జూన్ 13958 

సంపాదకులు; రాయవరపు రామస్వామి 

సాహిత్యం_(తిప్పర నేని సుబ్బారావు 

సన్నిధానం సూర్యనారాయ ణా స్త్ర 

గోపీనాధ వేంకటకవి. వేంకటగిరి సంస్థానము. ఇతరకవులు _ సిద్దాంత్యగంధము 

చాటుపద్య రత్నా వళ్ళి 

ఉస్మానియా 197061 కర్త; 

కాళిదాసు పృరుషోత్తమకవి 

యం. రంగా వారి 

చత కవిత్వ దర్పణము సంకలన (గంధము రా వుకొండల వా యుడు 

Paper. R 1145. SV O.R.i. Tirupathi: 

తెలంగాణ శాసనములు VOL I&N 

తెలుగు భాషలో ఛందో రీతులు 

కేలుగులో చిత కవిత్వం 

తెలుగులో ఛందో వికాసము 

దాసుగారి మెబు బింతి 

నన్నెచోడ కవిత్వ తత్త్వము 

పొడుపు కథలు 

(వబంధ వాజ్మయ వాసము 

లక్ష్మీనారాయణఫరిశోధకమండలి 

హాదరాబాదు 

రావూరి దొరొసామి శర్మ గ 

గుమ్మా శంకరరావు వ్యాసము “తెలుగు” 

వై నానిక తై ంమాసిక స(త్రిక్క July; 

Sept 1979 

కోవెల సంపత్కుమార 

సంపాదకులు యస్వీజోగారావు 

వేదం బంక టాయశా స్త్రి) 

గుమ్మా శంకరరావు 

వల్లా దుర్గయ్య 
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మధుర వాణీ విలాసము సిద్ధాంక (గంధము విమర్శనము, బుచ్చా రెడ్డి 

ఉస్మానియా 1979 

మరుగువడిన మాణిక్యాలు వి. రామరాజు 

విజ్ఞాన దీపిక పొాటిబండ మాధవశర్మ 

విజ్ఞాన సర్వస్వము తెలుగుభాషా సమితి VoL VI “కవితా 

భేదములు” వుట 617 10 619 

వీరేశలింగం పంతులుగారి క తులు_వరిశీలనము సిద్దాంత గంధము అక్కిరాజు రమా 

పతి రావు ఉస్మానియా 1964 

వేలూరి శివరామశా స్తి9 సంపాదకుడు మహాతి శంకర్ 

శాసనార్హ (పకాశిక పి. తిరుమలరావు 

(శ్రీరంగ మహత్యము పీవ్రిక నిర్వహణ (శ్రీ రంగాచార్య 

్లేషకవిత్వము కొౌశీభట్ట (బ్రహ్మయ్య వాసము ఆంధ 

సాహితి వరిషత్న (తిక 1912 సంవత్సర 

సంపుటము 

సంస్కృతములో గర్భ కవిత్వము లేదా? వ్యానము ఈయుణ్ణి వేంకట వీరరాఘవా 
చార్యులు భారతి 1963 ఏపిల్ 

సాహిత్య సమితి వ్యాసావళి తిరువతి “సాహిత్య సమితి”(పచురోణ. ఇందలి 

(సంపుటం...) వ్యాసము “తెలుగు, పాశ్చాత్య భాషలలో చితి కవిత్వము._పోలికలు 
[సంకలన [గందం] కర్త జి, యన్, రెడ్డి 

(ప్రచురణ : 1967 పుటలు .. 11 t0 29 

'కేలుగు కావ్యములు 

అచలాత ప వరిణయము బుక్కపట్టణం 'వేంకటాచార్యుడు 

అచ్చ తేలుగు కుబ్దా కృష్ణ విలాసము ఠంయాల లక్ష్మీనృసింహాచార్యులు 
అ అణు 

అద్భుతోత్తర రామాయణము నాదెళ్ళపరుషో త్తమక వి 

2) గురుభ క్రి (పభావము 

3) చిత కంద పద్య రత్నాకరం 

4) క్ర ఎష్టానదీ మహాత్మ్యం 

5 భార్మికోల్లాసిని 
ng 

6) మరికారున శతకము 
గా జ 

59) 
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అన ర్షరాఘవము 

ఆంధ్ర మహా భ్యుద యము 

ఇందుమతీ పరిణయము 

ఉత్తమ జీనయా(త 

ఉత్తర రామాయణము 

ఉత్తర హరి వంశము 

ఉషాపరిణయము 

కొవిజన రంజనము 

కవిజన వినోదిని ((వాశ(పత్సి 

కవిరాజవమునోరంజనము 

కెలుగులో చిత కఏత్వము 

జిజ్జుల తిమ్మభూపాలుడు 

బండ్ల న్ముబహ్మణ్యకని 

తెనాలి రామభ[దకవి 

నాదెళ్ళ మేధా దక్షిణామూర్తి 

కంకంటి పాషరాజు 

నాచన సోమన 

దామెర అంకన్న Paper A.c.c 

No 5405 ఆం (వలి. వ.భాం. 

సోదరా బాదు 

ఆడిదము సూరకవి 

రాపాటి ఓబిరెడ్డి 

కనువర్సి అబ్బయ్య 

2) రాఘవ పొండవీయను 

కాళిందీ కన్యాసరిణయము 

కుమారో సంభవము 

గోపీనాధ రామాయణము 

2) శిశుపాల వధము 

చ| కతీర్ణమహా త్మరము 

చతుర్ముఖ రామాయణము 

చమత్కార చందిక 

చిత మంజరి 

చి(తాశ్వీయము 

అహోబలపండి తుడు 

నన్నె చోడుడు 

గోసీనాధ వేంకటకవి 

కపిల వాయి లింగమూర్తి 

గాది పావరాజా 

మంగిపూడి వేంకటశర ఇ ద్రంటు. 1920 

బోడి వానుదేనరావు 

కోట వీరాంజనేయశర్మ 

2) మాధురీ సుధాకరము (అము దితము) 

ఛంధో హంసి 

జై మినీ భారతము 

బ్శురా కమలాదేవి 

పిలల మతి పినవీరన 
య 6 



'కేలు గులో చితకవిత్వము 

తాలాంకనందినీ పరిణయము 

దశరధ రాజనందన చరిత 

దళావతారో చరిత 

దాశరధి చరిత 

ధర్మఖండము 

నాగర ఖండము 

నారాయణీయము 

నిర్వచన భారతగర్భ రామాయణము 

నిర్వచన మి తవిందో ద్వాహము 

పద్మపురాణను 

(2) శివధరో_త్రరము 

(3) షట్బ[కవర్హి చరిత 

పారిజాతాపహరణము 

(ప్రబంధ రాజ వేంక'కేశ్వర విజయ 

ఏలాసము 

(వబంధ రాజ శిరోభూషణ (వకృష్ణ 

బఅరామ చరిత 

(వబంధ సంబంధ బంధ నిబంధన 

(గంధము (ఆమ్ముదిత (గంధ చింతామణి 

(పచురణ, 1896.) 

(2) రాధాకృష్ణ సంవాదము 

బిల్వేశ్వరీయము 

భ(దరాజప్మత చరిితము 

భ్ (దాపరిణయము 

భర తాభ్యుదయము 

భానుమద్వి జయం 
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మరింగ(టి నరసింహాచార్యులు 

మరింగంటి సింగరాచార్య 

ధరణిదేవుల రామమంతి 

నంజెరుమాళ్ళ పురుషకారి కేశవయ్య 

ఈదులపలి భవానీశ 

జానపాటి పట్టాభిరామళా ప్రి 

ఆడ్నుమిల్లి నారాయణరావు 

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ 

తూము రామదాసు 

మల్లారెడ్డి 

గణపవరపు వేంకటకవి 

గుడాకు వేంకటదాసు, D. NO. 581. 

Paper, G O. M. L. Madras. 

మండపాక పార్యతీశ్వరశా ప్రి 

కొకొ_ం౦డ వేంకటరత్నం 

చిన వేంకటార్యుడు Paper 

No 597.6 O.M.L Madras 

ఆల మరాజు స్ఫుబహ్మణ్యక వి 
ళం 

మాడభూషి వేంకటావార్యులు 

వెలగపూడి కృష్ణయామాత్యుడు 
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భార్గవరామ చరితము 

మధురవాణీ విలాసము 

మన్నారు దాస విలాసము 
మల్లికార్జున సహ సము 

మహాసేనోదయము 

మొఘప్పరాణము 

మిత విఠదా పరిణయము 

ముకుంద విలాసము (భ(దా పరిణయం) 

యధాళ్లోక తాత ర్యభారతము 
యధాళ్లోక తాత్సర్య రామాయణము 

యయాతి చరిత 

యాదవ రాఘవ పాండవీయం 

రోసికజన మనోభిరామము 

రసికజన మనోరంజనము 

రాఘవాభ్యుదయము 

రాధా మాధవ సంవాదము 

రాధికా నాంత్వనము 

రామరాజీయము (నరపతి విజయము) 

రామాభ్యుదయము 

రుక్మవతీ పరిణయ ము 

రుక్మాంగద చర్మిత అను ఏకాదశీ 

మహాత్మ్యము 

లంకావిజయము (రావణదమ్మీయము) 

అక్మీసహ్మ సము (ఆంధ్రము) 

వరాహస్పరాణము 

సాక్యగురు పఠంపరార్థము 

తెలుగులో చితకవిత్వము 

అనుముల వేంకట సుబహ్మణ్యళా ప్ర 

చింత అపల్లి పరరాఘవకవి 

రంగా జమ్మ 

భువనగిరి విజయరామయ్య 
కొడవలూరి రామచం[దకవి 

పోతరాజు లత్మీనృసింహకవి 

కుందుర్తి వేంకటాచలం 

కాణాద “పెదన 
(గ) 

వీరరాఘవాచార్యులు 

కాణొాద్ పెద్దనాదులు 

పొన్నెగంటి 'తేలగన 

నెల్లూరి వీరో రాఘవకవి 

కందుకూరి వీరేశలింగం 

చింతలపల్లి చ్రాయాపతి 

వెళిదండ్ల వేంకటపతి 

ముదువళని 
(0 

ఆందుగుల వెంకయ్య 

అయ్యల రాజు రామభద్రుడు 

'రేకపల్లి సోవమనాథకవి 

మలన 
య 

పిండి|పోలు లక్షుణకవి 

వేదుల సూర్యనారాయణ 

నంది ఘంటల జంట 

ము క్తీవి. వేంకట తిరమలదాస్సు 



తేలుగులో చి తకవిత్వము 

వాణీవిలాసవన మాలిక 

వాసవదతా పరిణయం 

(2) రసిక శరజ్రాగతి 

విజయనందన విలాసము 

విజయాశ్వచరితము 

ఏదుషి 

వెళ్టీకి వేయివిధములు 

శకుంతలా పరిణయము 

శకుంతలా పరిణయము 

శశాంక విజయము 

శివగత 

శివరహస్య ఖండము 

శుద్ధాయ్యధ కిరాశార్డునీియము 

శుద్ధాం ధ హరిశ్చం[ద చరిత 

(శ్రీకుమారాభ్యుదయము 

(2) (శీకొసల్యా పరిణయము 

(శ్రీగణేశ్వరీయము 

(శ్రీగోవిందకృష్ణయాచేం్యద విజయను 
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"పేకుమళ్ళ రంగశాయి 

మంగళగిరి ఆనందకవి 

పురాణం పిచ్చయ్య 

ముత్య సుబ్బరాయ ద్రైవజ్ఞమణి 

కొ _త్తపలి ఘార్య్యారావు 

పెద్దాడ నాగరాజు 

క్ర ఎ్రష్షకవి 

శేషము వేంకటపతి 

మిన్ని కంటి గురునాధశ ర్మ 

కోడూరు వేంకటాచలకో'వి 

తిరుమామిడి రామస్వామి 

రాయనర ప్ప గవ రాజు 

వావిలికొలను సుబ్బారావు 

భువనగిరి విజయరామ 

సుబ్బరాజ నామధేయుడు 

(శ్రీనందిరాజు లక్ష్మీనారాయణ దికితచరి( తము అబ్బరాజు హనుమంతరాయశర్మ 

(శీమ్మత్స తాపగిరి ఖండము 

(శ్రీమదాంధ్ర చంపూ రామాయణము 

(శ్రీమహేం[ద విజయము 

(శ్రీరంగ మహాత్స్యము 

(శీరామచం(దోపాథ్యానము 

(శ్రీవేంక టేశ్వర చిితరత్నాకరము 

VOL. I& పే, 

కపిలవాయి లింగమూ ర్రి 

అల్లవరాజు రంగశాయి 

దేవులపల్లి సుబ్బరాయశా(స్తులు 

భైరవుడు 
వారణాసి వేంకపేశ్వర్లు 

వికాల శేషాచార్యులు 
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శ్రీవెణుగో పాల శతకము 

తెలుగులో చి తకవిత్వము 

ము క్తినూతలపాటి సీతారామయ్య 

గ్రీవేల్పు గొండ లక్ష్మీనృసింహ మహత్స్యము కంయాల లక్ష్మీ నృసింహాచార్యులు 
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